
หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ 
(Strategic planning) 

ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท า
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การน าไปปฏิบัติ 
การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 



Strategic Plan Model 

 
 
 
 
Strategic 
    Plan 

Operational 
     Plan 

Vision 
how the community will be changed 

(very long term goals) 

Mission 
broad statement of what you will do 

To achieve vision 
 

Goals 
broad, general results to be achieved 
By end of planning period (3-5 yrs) 

 

Strategies 
general description of actions you will 

take to achieve goals 
 

Values 
what you believe is right & important; 

guiding principles 
 

Objectives 
measurable, time-limited results 

Leading to achievement of goals (1-3 
yrs) 

 

Activities/tactics 
programs, services, administration 

To implement strategies 
And achieve objectives  
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 (1) กระบวนการวางแผน 
     ยทุธศาสตร ์
    - กระบวนการจัดท า 
      ยทุธศาสตร ์และผูเ้กีย่วขอ้ง 
    - กรอบเวลาของการวางแผน 
    - ความคลอ่งตัว และความ 
      ยดืหยุน่ในการปฏบิัตกิาร 

 (2) นวตักรรม 
    - สภาพแวดลอ้มสนับสนุน 
      นวตักรรมและโอกาสเชงิ 
      ยทุธศาสตร ์ 
    - โอกาสเชงิยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญ 

 (3) การวเิคราะหแ์ละก าหนด 
      ยทุธศาสตร ์
    - การรวบรวม วเิคราะหข์อ้มลู 
      และพัฒนาสารสนเทศ 

(4) ระบบงานและสมรรถนะ 
      หลักของสว่นราชการ 
    - ระบบงานทีส่ าคัญ 
    - การด าเนนิการโดยผูส้ง่มอบ 
      และพันธมติร 
    - สมรรถนะหลักในอนาคตของ 
      สว่นราชการ 

 (5) วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
      ทีส่ าคัญ 
    - วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
      ทีส่ าคัญและเป้าประสงคท์ี ่
      ส าคัญทีส่ดุ  
    - การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 
      และการปฏบิัตกิารทีว่างแผน  
      ไว ้

 (6) การพจิารณาวตัถปุระสงค ์  
      เชงิยทุธศาสตร ์
    - ประเด็นทีส่ าคัญของ 
      วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
      (ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์ 
      ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์ 
      โอกาสสรา้งนวตักรรม การ 
      ใชป้ระโยชนส์มรรถนะหลัก  
      สรา้งสมดลุระหวา่งโอกาส 
      และความทา้ทาย และ 
      สมดลุของความตอ้งการของ 
      ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี) 

 

 
 
 

 (7) การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร 
    - จัดท าแผนฯ ระยะสัน้ ระยะยาว  
      และความสมัพันธก์ับวตัถปุระสงค ์
      เชงิยทุธศาสตร ์ 

 (8) การน าแผนปฏบิัตกิารไปปฏบิัต ิ
    -  การถา่ยทอดแผนสูก่ารปฏบิัต ิ
    - ผลการด าเนนิการตามแผนฯ 

 (9) การจัดสรรทรัพยากร 
    - ความพรอ้มของทรัพยากร และการ 
      จัดสรรทรัพยากร 
    - การจัดการความเสีย่งดา้นการเงนิ 
 (10) แผนดา้นทรัพยากรบคุคล 
    - แผนดา้นทรัพยากรบคุคลที่
สนับสนุน 
       วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์

 (11) ตัววดัผลการด าเนนิการ 

     - ตัววัดความส าเร็จของแผนปฏบิตักิาร 
     - ระบบการวัดผลเสรมิใหส้ว่นราชการมุง่ 
       ไปในแนวทางเดยีวกนั  

 (12) การปรับเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร 
     - การปรับแผนฯ และน าไปปฏบิตั ิ

 

(13) การคาดการณ์ผลการ 
       ด าเนนิการ 
     - การคาดการณ์ผลการ 
       ด าเนนิการ 
     - การเปรยีบเทยีบผลที ่
       คาดการณ์ของคูแ่ขง่/คู ่
       เทยีบ คา่เทยีบเคยีง 
     - การจัดการเมือ่เกดิความ 
       แตกตา่งกับคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ  

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ 

2.1 การจัดท ายทุธศาสตร ์ 2.2 การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ

ก. กระบวนการจดัท า
ยทุธศาสตร ์

ข. วตัถปุระสงค์
เชงิยทุธศาสตร ์

ก. การจดัท าแผนปฏบิตั ิ
การและการถา่ยทอดสู่

การปฏบิตั ิ

ข. การคาดการณ์
ผลการด าเนนิการ 
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แนวคิด..กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

จากยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ 

การน าไปปฏิบัติ การติดตามและ
เรียนรู้ 

การปรับเปลี่ยน
แผน 

• แผนที่ยุทธศาสตร์  
• Balanced Scorecard 
• การบริหารโครงการ 
• งบประมาณ   

• SWOT 
• เครื่องมือวิเคราะห์ 
• ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

• การบริหารความเสี่ยง 

• การประชุม  
• Dashboard 
• Management Cockpit  

• การบริหารโครงการ  
• การปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน 
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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องค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
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(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ์
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่ส าคัญ

ของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์มีอะไรบ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมี
ใครบ้าง 

• กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น และระยะยาวคืออะไร ส่วนราชการมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้กระบวนการวางแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์มีความ
สอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 

• กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศ์าสตร์ไดค้ านึงถึงความต้องการของส่วน
ราชการในด้านความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานอย่างไร 

 

 

 

 

 
2.1ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
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ประเดน็การพิจารณา 

A แนวทางและวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะสัน้และระยะยาว การก าหนดตัวชีวั้ดที่
ส าคัญของการบรรลุยุทธศาสตร์ 

A กระบวนการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และองค์
ความรู้ ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ 

D มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบิตัริาชการ 1 ปี ตามแนวทาง วิธีการและกระบวนการที่
ก าหนดไว้ (ดู Flow Chart การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนฯ1 ปี ที่สัมพนัธ์กับ
กรอบเวลาและระบุผู้เก่ียวข้องที่ส าคัญ 

R / I แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
เปล่ียนแปลงที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 

R / I แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาท ิประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กล
ยุทธ์ แผนงาน โครงการและกจิกรรม มีความสอดคล้องและตอบ สนองกับข้อมูล
ดังต่อไปนี ้   - ลักษณะส าคัญขององค์การ : ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ 

         - วิสัยทศัน์และพนัธกจิ    - ความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวปฏบิัตทิี่ดี 
1. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแสดง

ความคดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะ 
2.ให้ความส าคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์ที่

เป็นระบบและมีประสิทธิผล ทัง้การพฒันา
แผน น าแผนสู่การปฏบิัต ิตดิตามประเมินผล 
และทบทวนปรับแผนให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลง การน าข้อมูลสภาพแวดล้อม
ข้อมูลปัจจัยภายนอกและภายในมาใช้สร้าง
ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏบิัตกิารระยะ
สัน้กับเป้าหมายระยะยาว มีระบบการ
ตรวจสอบ ส่ือสาร ตลอดเวลา 

3. ค านึงถงึกรอบระยะเวลาและโอกาสในการ
บรรลุทัง้ในระยะสัน้และยาว 

4. ให้ความส าคัญกับขีดความสามารถของ
บุคลากรในการน าแผนไปสู่การปฏบิัต ิ
 

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning)         

 2. การจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)         

 3. การบริหารความเส่ียง 
(Risk Management)        

  4. การวเิคราะห์ SWOT 
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(2)  นวัตกรรม 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการ

สร้างนวัตกรรม  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
• โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของส่วนราชการคืออะไร (*) 

 

 

 
2.1 ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
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(3)  การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ

การพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบส าคัญต่อไปนี้ มาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ 

-ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

-ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนขององค์กร 

-จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ 

-ความสามารถของส่วนราชการในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  

 

 
2.1 ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
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A แสดงวิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม และเหมาะสมในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

A รายการข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนที่ ก าหนดรายละเอียดกรอบระยะเวลาในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถงึผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

A แสดงแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 

D การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์  

 D สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทนัสมัยความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั และการเปล่ียนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกดิขึน้ 

R / I แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาท ิประเดน็ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 
แผนงานโครงการและกจิกรรม มีความสอดคล้อง และตอบสนองกับข้อมูล  ดังต่อไปนี ้ 

- ลักษณะส าคัญขององค์การ : ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  

- วิสัยทศัน์และพนัธกจิ   - โอกาสและทศิทางในอนาคตของส่วนราชการ  

- ความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ    - สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือบริหารจดัการ แนวปฏิบัตทิี่ดี 
1. รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ

และส่งผลต่อการวางแผนยุทธศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ 

2. ความท้าทายขององค์การ โอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม ขีดความสามารถขององค์ การ 
สร้างความสมดุลของโอกาสทัง้ระยะสัน้และ
ยาว สร้างความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

3. ความต้องการ ความคาดหวังของบุคลากร 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ
ควรน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

1. การวเิคราะห์ทาง
ยุทธศาสตร์    

2. การวเิคราะห์ SWOT 
Analysis     

3.  การบริหารความเส่ียง      

4.  การวดัเปรียบเทยีบ
สมรรถนะ 
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(4)  ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจเรื่องระบบงาน ระบบงานที่

ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะ
ด าเนินการโดยผู้ส่งมอบและพันธมิตร การตัดสินใจเหล่านี้ได้ค านึงถึง
สมรรถนะหลักของส่วนราชการ และสมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและ
พันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างไร 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของ
ส่วนราชการ 

 
2.1 ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
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Overall Work System Vision –Mission -Goal 
1.Vision 

2.Mission 
3.Goal 

Result 
1.Result 
2.Result 

Support Process 
1.Process –sub process 
2.Process –sub process 

Core  Process 
1.Process –sub process 
2.Process –sub process 

Management  Process 

ที่มา Q-Program PRO สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  

JD ผู้บริหาร 
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(5)  วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ระบุกรอบเวลาที่

จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง 

• การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ในด้านผลผลิตและบริการ ผู้รับบริการ 
และกลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร และการปฏิบัติการที่ได้
วางแผนไว้มีอะไร 

 
2.1 ข. วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  
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ท่ีมา ส านกับริหารหนีส้าธารณะ 
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(6)  วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสามารถตอบประเด็นต่อไปนี้

อย่างไร 

- ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบยุทธ์ศาสตร์ 

- ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลลิต และบริการ 

- ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และโอกาสในการสร้าง
สมรรถนะใหม่ 

- สร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความท้าทายระยะสั้นและระยะยาว 

- สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

 

 
2.1 ข. วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  
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2.2 การน ายุทธศาสตรไ์ปปฏิบัติ: ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์อย่างไร 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ 

ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า  

รวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่
ส าคัญเหล่านี้ กับค่าเทียบเคียงที่ส าคัญ 
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(7)  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  

      แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้น และระยะยาวของส่วนราชการมี
อะไรบ้าง  

      แผนดังกล่าวมคีวามสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการอะไรบ้าง 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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A ก าหนดแผนงานกรอบระยะเวลาในการจัดที่ชัดเจน 

D จัดท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปี ที่ระบุรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และ 
กจิกรรมที่มีความชัดเจน รวมทัง้แสดงให้เหน็ถงึการจัดสรรทรัพยากรที่
เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

D มีการส่ือสารแผนปฏบิัตกิารประจ าปีให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบเพื่อน าไปสู่การ
ปฏบิัต ิ

D หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการน าแผนปฏบิตักิารประจ าปีไปสู่การปฏบิัต ิ

R / I แผนปฏบิัตกิารมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
R / I แผนปฏบิัตกิารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความพร้อมของทรัพยากรที่

ส่วนราชการมีอยู่ 
R / I แผนปฏบิัตกิารมีความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือบริหารจัดการ 
แนวปฏิบัตทิี่ดี 
1. ส่ือสาร /ท าความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์การ 

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ เข้าใจ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

2. ถ่ายทอดตัวชีว้ัด 
3. ส่ือสาร/ท าความเข้าใจเร่ืองแผน/โครงการไปยัง

บุคลากรในทุกระดับที่รับผิดชอบ 
4. มีรูปแบบการส่ือสารที่บุคลากรเข้ามาร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็เก่ียวกับการน าแผนปฏิบัตกิาร
ไปสู่การปฏิบัต ิ

5. จัดท าแผนปฏิบัตกิารหรือแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทัง้ก าหนดตัวชีว้ัด 
การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต 

6. มีการวิเคราะห์จัดท าแผนการบริหารความเส่ียง 

 

1. การบริหารโครงการ   

2. การจัดท าแผนทียุ่ทธศาสตร์      

3. การบริหารความเส่ียง      

4. การวางแผนการส่ือสาร 
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(8)  การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การ
ปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรที่ส าคัญ
เพ่ือให้มั่นใจว่าส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ที่ส าคัญ 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ตามแผนปฏิบัติการจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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      แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์การ ในรูปแบบ
ของความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect 
Relationship) ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์การปรารถนา 
ในมุมมองทางด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการ
เรียนรู้และพัฒนาองค์การ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

เคร่ืองมือถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏบัิต ิ
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• การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย  
• การลดลงของต้นทุน  
• ก าไรที่เพิ่มขึ้น 

ด้านการเงิน 

• ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น  
• การหาลูกค้าใหม่  
• การบริการที่รวดเร็วขึ้น  
• ความพึงพอใจของลูกค้า 

ด้านลูกค้า 

• ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
• คุณภาพของการผลิต  
• การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น  

ด้านกระบวนการภายใน 

• การพัฒนาทักษะของบุคลากร  
• การรักษาบุคลากร  
• ความผูกพันของบุคลากร  
• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

มุมมองของแผนที่ยุทธศาสตร์ (เอกชน) 
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• ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
• ผลส าเร็จตามแผน กลุ่มภารกิจ  

มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

• การบริหารงบประมาณ 
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

• การบริหารจัดการองค์การ 
• การพัฒนากฎหมาย 

มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

• การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

มุมมองของแผนที่ยุทธศาสตร์ (ราชการ) 
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         แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ ไปยังบุคลากร  
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(9)  การจัดสรรทรัพยากร 
• ส่วนราชการท าอย่างไรให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านงบประมาณและด้าน

อื่นๆ มีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบผลส าเร็จและ
บรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน ส่วนราชการมีวิธีจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้
อย่างไร เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัตกิาร 

 

• ส่วนราชการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
แผนดังกล่าวอย่างไร เพ่ือท าให้เกิดความม่ันใจถึงความส าเร็จของส่วน
ราชการ 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
 

วเิคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียง 

วเิคราะห์ และจัดท าแผนงาน/โครงการ 
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(10)  แผนด้านทรัพยากรบุคคล 
• แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง  

    แผนดังกล่าวไดค้ านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถ และ
อัตราก าลังบุคลากรอย่างไร 

แผน HR 4 ปี / 1 ปี (ครอบคลุมด้านการวางแผนและบริหารก าลงัคน/การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มทีกัษะหรือสมรรถนะสูง/จัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร/น า   มาใช้
ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตอบสนองยุทธศาสตร์ระยะยาว/ส้ันองค์กร  

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล 

ต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ตัวอย่างองค์ประกอบของแผนฯ 
 

1. การจดัโครงสร้างหรือกลุ่มงานใหม่ เพื่อเพิ่มอ านาจการตัดสินใจแก่
ผู้ปฏบิัตงิาน 

2. การพจิารณาว่าจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ  ส่งผลกระทบบุคลากรและ
การเรียนรู้ใหม่ 

3. ปรับระบบค่าตอบแทน ยกย่องชมเชย 

4. โครงการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

5. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันศึกษา ฝึกอบรมเทคโนโลยใีหม่ พฒันา
ผู้น าอนาคต   ฯลฯ 
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(11)  ตัววัดผลการด าเนินการ 
• ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ที่ใช้ติดตามความส าเร็จและ

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 

 
 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของ
แผนปฏิบัติการ เสริมให้ส่วนราชการมุ่งมั่นไปในแนวทางเดี่ยวกัน 

แบ่งระดับความส าคัญของตัวชีวั้ด  

 
•มีระบบ monitor KPI (ตามระดับความส าคัญ) 
วธีิการ  / ความถี่  /ทบทวนการจัดล าดับ 
•น าระบบIT มาใช้เป็นเคร่ืองมือได้ 
 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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การติดตาม/รายงานความก้าวหน้าโครงการ 

1. สถานะโครงการ(คืบหน้า?/
สิ่งที่ต้องท าต่อ) 

2. รายงานการใช้
งบประมาณเทียบแผน 

3. รายงานความเสี่ยงที่
ส าคัญที่ระบุไว้ /ปรับ
แนวทางบริหารความ
เสี่ยง 

4. รายงานประเด็นส าคัญ เช่น ความกังวล 
ปัญหาที่อาจเกิด /แนวทางการตัดสินใจที่
ควรด าเนินการ 
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• A มีระบบในการติดตามความส าเร็จและประสทิธผิลของแผนปฏิบัติการ 

• A มีแผนงาน /แนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญไปสูร่ะดับ
หน่วยงานและระดับบุคคลเพื่อใช้ในการก ากับติดตาม และประเมินผลส าเร็จตาม
แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

•  D มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ส าคัญไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคลเพื่อใช้ในการก ากับติดตาม และประเมินผลส าเร็จตามแผนงาน และเป้าหมาย
ที่ได้ก าหนดไว้ 

•  D มีการติดตามความส าเร็จและประสทิธผิลของแผนปฏิบัติการ 
• R / I น าข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามความส าเร็จและประสทิธิผลของแผนปฏิบัติ

การมาใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ในแต่ละช่วง เวลา 

• R / I มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัตกิารกับระบบการจัดสรรสิ่งจงูใจ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏบิัตทิี่ดี  
1. ก าหนดตัวชีวั้ดที่ส าคัญเพื่อใช้ในการ

คาดการณ์ ตดิตาม 

2. มีข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลแนวปฏบัิตทิี่เป็นเลศิ
หรือข้อมูลผลการด าเนินการขององค์การ
อ่ืนเพื่อคาดการผลการด าเนินงานใน
อนาคต 

3. องค์การต้องทราบว่าอะไรคือความส าเร็จที่
จ าเป็นของการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จในอนาคต          

4. การวเิคราะห์ข้อมูลในอดีตเพ่ือสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นย าภายใต้
สารสนเทศที่องค์การมีอยู่ 

1. การตดิตามโครงการ    

2. การบริหารโครงการ   

3. การประชุมอย่างมี
ประสทิธิภาพ    

4. การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสนิใจ 

5. ระบบตดิตามความส าเร็จ
การด าเนินการ 
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ตัวอย่าง ใบงานการก าหนด KPI ที่ส าคัญ(ปรับเกณฑ์ตามเหมาะสม) 

ประเภท 
KPI 

ชื่อ KPI 

เกณฑ์การก าหนด KPI ที่ส าคัญ 

รวม
คะแนน 

สอดคล้
อง

ยุทธศา
สตร์ 

กระทรว
ง 

สอดคล้
อง

ยุทธศา
สตร์
กรมฯ 

ตอบสน
อง

ภารกิจ
หลัก

หน่วยง
าน 

นโยบา
ยกรมฯ 

นโยบา
ย

กระทรว
ง 

เกี่ยวข้อง
กับ 

ผู้รับบริการ 
/     ผู้มี

ส่วนได้ส่วน
เสีย ส่วน

ใหญ ่
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1ค ารับรอง
ฯ 
 
2
ยุทธศาสตร์ 
 
3ภารกิจ
หลัก 
 
4งาน
มอบหมาย
พิเศษ 
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ตัวอย่าง ใบงานระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ล าดับ 
ความส าคัญของ 

KPI 
ชื่อ KPI 

ค่า
เป้าหมาย 

ผล 
ความถี่ 

การติดตาม 
รูปแบบการติดตาม 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

1. มากพิเศษ 1. 
  
2. 
  
3. 
  

              

2. มาก 1. 
  
2. 
  
3. 
  

              

3. ปานกลาง 1. 
  
2. 
  
3. 
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(12)  การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
• กรณีมีสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องปรับแผน ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร

ในการปรับแผน และน าแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้โดยอย่างรวดเร็ว 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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(13)  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
• การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้น

และระยะยาวของส่วนราชการตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่
ส าคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ก (11) ตัววัดผลการด าเนินการ มีอะไรบ้าง 

• ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นอย่างไร 
เมื่อเทียบกับผลที่คาดการณ์ของคู่แข่งคู่เทียบ หรือส่วนราชการในระดับที่
เทียบเคียงกัน และเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเทียบเคียงที่ส าคัญ 

• ส่วนราชการจะท าอย่างไรหากพบว่ามีความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง/คู่เทียบ หรือกับส่วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกัน 

 

 
2.2 ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ  
 

วเิคราะห์จุดอ่อนและโอกาส ก าหนดกลยุทธ์เพือ่ปิด Gap 
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