
การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์

ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร.



นิยามศัพท์ใน Template ของก.พ.ร.

Vision วสิัยทศัน์
สิ่งทีอ่ยากจะให้หน่วยงานเป็นใน

อกี 3 – 5 ปีข้างหน้า

Mission พนัธกจิ
กรอบ ขอบเขต การดาํเนินงานของ

หน่วยงาน

Strategic 
Issues

ประเดน็

ยุทธศาสตร์

ประเดน็หลกัต้องคาํนึงถงึ ต้อง

พฒันา ต้องมุ่งเน้น

Goal เป้าประสงค์
อะไรคอืสิ่งทีห่น่วยงานอยากจะ

บรรลุ

Key 
Performance 

Indicators
ตวัชี้วดั

สิ่งทีจ่ะเป็นตวับอกว่าหน่วยงาน

สามารถบรรลเุป้าประสงค์หรือไม่

Target เป้าหมาย
ตวัเลข หรือ ค่า ของตวัชี้วดัที่

จะต้องไปให้ถงึ

Strategy กลยุทธ์
สิ่งทีห่น่วยงานจะทาํเพือ่ให้บรรลุ

เป้าประสงค์



วสิัยทศัน์และพนัธกจิ

ประเดน็ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ

งานทีต่้องดาํเนิน
การเป็นปกติ

เป้าหมาย

แผนงานประจาํ

กจิกรรม

งบประมาณ

ความเชือมโยงของกลยทุธ์ งานประจาํ 

งบประมาณ



กระบวนการในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์
การวเิคราะห์ปัจจยัทางยทุธศาสตร์

การกาํหนดทิศทางของหน่วยงาน

การวเิคราะห์ถึงประเดน็สาํคญัที่

จะตอ้งมุ่งเนน้ / ใหค้วามสาํคญั

เพื่อที่จะบรรลุวสิยัทศัน์

การกาํหนดเป้าประสงคส์าํหรับแต่

ละประเดน็

การกาํหนดตวัชี้วดัและเป้าหมาย

ของแต่ละเป้าประสงค์

การกาํหนดกลยทุธ์หรือสิ่งที่จะทาํ

เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม (SWOT)

วสิยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues)

เป้าประสงค์ (Goals)

ตวัชี้วดั (Key Performance Indicators) และ

เป้าหมาย (Target)

กลยทุธ์ (Strategies)



การวิเคราะห์ทางยทุธศาสตร์........

SWOT - เป็นเครื่องมือพื้นฐานสุดในการวเิคราะห์กลยทุธ์

ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มกัจะพบในทุกแผน แต่มกัจะเป็นการวเิคราะห์ไวเ้ฉยๆ
โดยไม่ไดน้าํมาใช้ หรือเป็นการจดัทาํในลกัษณะ “ขอไปที”

ขอ้คิดเลก็ๆ นอ้ยๆ ในกระบวนการวเิคราะห์

มองแบบ Outside – In ไม่ใช่ Inside – Out แต่เพียงอยา่งเดียว (คิดโดยนัง่สมมติเอา
เอง และคิดวา่หน่วยงานตนเองเป็นอยา่งไร โดยขาดขอ้มูลสนบัสนุน)

อยา่คิดแต่เฉพาะในปัจจุบนั จะตอ้งคิดถึงโอกาสและภยัคุกคามที่มีโอกาสเป็นไปได้
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สาม ถึง หา้ปี)

SWOT แต่ละขอ้อาจจะมีนํ้าหนกัหรือความสาํคญัที่แตกต่าง

วเิคราะห์เสร็จแลว้ ควรจะสรุปใหเ้ห็นภาพไดด้ว้ยวา่สถานการณ์ของ
หน่วยงานเป็นอยา่งไร



นอกเหนือจาก SWOT แล้วยงัสามารถใช้เครื่องมือ

อื่นในการวิเคราะห์ทางยทุธศาสตร์.....

Potential
New

Entrants

Su
ppli
ers 
of 

Key 
Inp
uts

Buyers

Substitute Products
(of firms in

other industries)

Rivalry
Among

Competing
Sellers



ข้อควรระวงัเกีย่วกบัการกาํหนดวสิัยทศัน์

อยา่ลืมวา่วสิยัทศัน์ของหน่วยงาน จะตอ้งสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กบั

วสิยัทศันข์องหน่วยงานบงัคบับญัชา

กระทรวง สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล

กลุ่มภารกิจ สอดคลอ้งกบักระทรวง

สสจ. สอดคลอ้งกบักระทรวง 

คปสอ. สอดคลอ้งกบั สสจ.

อยา่ลืมในเรื่องของการสื่อสาร และถ่ายทอดวสิยัทศัน์



Missions  vs. Visions
พนัธกิจ (Mission) บอกใหรู้้ถึง

ขอบเขตการดาํเนินงานของ

หน่วยงาน บอกใหรู้้ถึงสาเหตุของ

การดาํรงอยู่ และมุ่งเนน้ที่บทบาท

หนา้ที่ ที่จะตอ้งทาํ

วสิยัทศัน ์บอกใหรู้้ถึงสิ่งที่

หน่วยงานอยากจะหรือตอ้งการจะ

เป็นในอนาคต บอกใหรู้้ถึงเสน้ทาง

เดินของหน่วยงานในอนาคต



กาํหนดพนัธกจิ  (Mission)  

ซึ่งมลีกัษณะดงันี ้

1)  บ่งบอกว่าหน่วยงานจะทาํอะไร  ซึ่งประกอบด้วย  

2  ส่วน คอื  พนัธกจิตามกฎหมาย และพนัธกจิตาม

วสิัยทศัน์

2)  สิ่งทีจ่ะทาํมอีะไรต้องแสดงให้ชัดเจน  ไม่ต้องระบุ

วตัถุประสงค์

3)  ต้องเป็นกรอบในการกาํหนดพนัธกจิของ

หน่วยงานย่อย



การกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ คือ

สิ่งที่ตอ้งไดร้ับการพฒันา

สิ่งที่ตอ้งคาํนึงถึง 

ประเดน็หลกั 

ประเดน็ที่สาํคญัที่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการพฒันา

เพื่อนาํไปสู่วสิยัทศัน์



การกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์

วสิัยทศัน์ของหน่วยงาน

ศักยภาพและความเป็นไปได้ของ

หน่วยงาน

นโยบายหรือความ

จาํเป็นเร่งด่วนจาก

ภายนอก

Strategic Issues หรือ ประเดน็

ยุทธศาสตร์ทีส่ําคญัสําหรับหน่วยงาน

ความคาดหวงัจาก

Stakeholders ที่

สําคญั



การกาํหนดเป้าประสงค์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ประการที ่1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ ประการที ่2 

เป้าประสงค์ ข้อที ่1 

เป้าประสงค์ ข้อที ่2 

เป้าประสงค์ ข้อที ่...... 

เป้าประสงค์ ข้อที ่1 

เป้าประสงค์ ข้อที ่2 

เป้าประสงค์ ข้อที ่...... 



การกาํหนดเป้าประสงค์

จะตอ้งมีความเชื่อมโยงกบัวิสยัทศัน์ และประเดน็ยทุธศาสตร์ ที่กาํหนด
ไว้

ในการที่จะไปใหถ้ึงประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ตอ้งการ สามารถที่จะแตก
ประเดน็ยทุธศาสตร์ ออกเป็นเป้าประสงคท์ี่จะบรรลุ ไดอ้ยา่งไรบา้ง

เป้าประสงค์ ขอใหเ้ขียนในลกัษณะสิ่งที่ตอ้งการที่จะบรรลุ

ในการกาํหนดเป้าประสงคน์ั้น ขอใหพ้ยายามกาํหนดเป้าประสงค์ โดย
การมองกรอบการประเมินผลทั้งสี่มิติ

มิติดา้นประสิทธิผลตามพนัธกิจ (Run the Business)

มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (Serve the Customer)

มิติดา้นประสิทธิภาพการจดัการ (Manage Resources)

มิติดา้นพฒันาองคก์ร (Capacity Building)



ปัจจัยหลกัแห่งความสําเร็จ

(Critical Success Factor - CSF)

ปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จ (Critical Success Factor - CSF) คือ ปัจจยัที่สาํคญั

ยิง่ที่ตอ้งทาํใหม้ีหรือใหเ้กิดขึ้นเพื่อใหบ้รรลุความสาํเร็จตามวสิยัทศัน์ องคก์รมี

ปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จเป็นหลกัหมายที่เป็นรูปธรรมในการยดึโยงการ

ปฏิบตัิงานทุกระดบั ใหมุ้่งไปในทิศทางเดียวกนัทาํใหเ้จา้หนา้ที่และผูบ้ริหาร

ขององคก์รรู้วา่ตอ้งทาํสิ่งใดบา้งเพื่อใหผ้ลสมัฤทธิ์ขององคก์รตอบสนอง

วสิยัทศัน์ หากปราศจากปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จ วสิยัทศัน์ขององคก์รจะ

ไม่ไดร้ับการตอบสนองอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ปัจจยัหลกั

แห่งความสาํเร็จเป็นการใหห้ลกัการ แนวทาง หรือวธิีการที่องคก์ร จะสามารถ

บรรลุวสิยัทศัน์



การวเิคราะห์ปัจจยัสําคญัทีม่ผีลต่อความสําเร็จ

(Critical Success Factors)
ปัจจยัสําคญั ผลกระทบ (สําเร็จ)

เป้าประสงค์
ประเดน็

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์



การวเิคราะห์ปัจจยัสําคญัทีม่ผีลต่อความสําเร็จ

(Critical Success Factors)
ปัจจยัสําคญั ผลกระทบ (สําเร็จ)

กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 4

ประเดน็ยุทธศาสตร์



การวเิคราะห์ปัจจยัสําคญัทีม่ผีลต่อความสําเร็จ

(Critical Success Factors)
ปัจจยัสําคญั ผลกระทบ (สําเร็จ)

กจิกรรม 1

กจิกรรม 2

กจิกรรม 3

กจิกรรม 4

กลยุทธ์



การสร้างความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์

นาํเป้าประสงคใ์นแต่ละมิติมาจดัเรียง และเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ใน

ลกัษณะเหตุและผล

เป็นการสร้าง Strategy Map หรือแผนที่กลยทุธ์

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดเป้าประสงคแ์ละทิศทางของ

หน่วยงานใหช้ดัเจนขึ้น

เพื่อเป็นการทาํใหแ้ต่ละหน่วยงานมัน่ใจวา่เป้าประสงคม์ีความเชื่อมโยง

กนัในลกัษณะของเหตุและผล อีกทั้งมีเป้าประสงคท์ี่ครอบคลุมในทุกๆ

มิติ อนัจะนาํไปสู่การบรรลุวิสยัทศัน์ของหน่วยงาน
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XXXXXXXX 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4ประแดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3

วสิัยทศัน์ “..........................................................................................................................”

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 



การเชื่อมโยงกลยทุธ์องคก์รโดยใชแ้ผนที่ทางกลยทุธ์ในรูปแบบของ

Balanced Scorecard
มูลค่าเพิม่ของหุ้น

การเพิม่ผลผลติเชิงกลยุทธ์ อตัราการเตบิโตของรายได้เชิงกลยุทธ์

พฒันาโครงสร้างราคา
คุณค่าเพิ่มของการใช้

สินทรัพย์
คุณค่าเพิ่มขึ้นดา้น

ลกูคา้
คุณค่าเพิ่มจากสินคา้

และบริการใหม่

ทรัพยากรมนุษย์, ข้อมูล, และต้นทุนต่างๆขององค์กร

Shareholder Value
ROCE

 ราคาต่อหน่วย  การหมนุเวียนของสินทรัพย์  ความสามารถในการ

เข้าถึงลกูค้า
 ช่องทางการลงทุนใหม่

ราคา

มมุองด้านการเงิน:   
ตัวสร้างคุณค่าแก่ผู้

ถือหุ้น

การมุ่งมัน่ด้านสินค้าและบริการ

กลยทุธ์การพฒันา

ความรู้ ความสามารถ

กลยทุธ์ดา้น

เทคโนโลยี
Climate for 

Action

(กระบวนการผลิต การขนส่ง
สินค้า)

(กระบวนการสร้างคณุค่าให้
ลูกค้า)

ด้านการดาํเนินงาน ด้านการบริหาร

ลูกค้า
ด้านนวตักรรม ด้านกฎหมายและสังคม

การสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า

คุณภาพ

ราคารวมตํา่

ตอบสนองลกูค้า
ผู้นาํในผลิตภัณฑ์

 ความพึงพอใจของลกูค้า Customer Acquisition  Customer Retention

เวลา
ความ

รับผดิชอบ
บริการ ความสมัพนัธ์

ตรา

สินคา้

ความสัมพันธ์ ภาพลกัษณ์

   ส่วนแบ่งตลาด
มมุมองด้านลกูค้า: 
การมุ่งในสิ่งที่ลกูค้า

ต้องการ

มมุมองด้านการ

จัดการภายใน: 
จะสร้างคุณค่าที่

สร้างสรรค์และ

ยัง่ยืนได้อย่างไร

มมุมองด้านการเรียนรู้และ

เติบโต: พัฒนาต้นทุนที่จับต้อง
ไม่ได้ ความรู้ของพนักงาน, 
ระบบการทาํงาน, วฒันธรรม

องค์กร

กระบวนการในการ
ออกแบบสินค้าและ

บริการใหม่ๆ)

(กระบวนการในการ
พฒันาสิ่งแวดล้อม

และชุมชน)



การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรโดยใช้แผนทีท่างกลยุทธ์ในรูปแบบของ

Balanced Scorecard



การกาํหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

เป้าประสงค์ --- สิ่งที่จะวดั / จะวดัอะไร / What to measure?

ตวัชี้วดั --- จะวดัอยา่งไร / How to measure?

ภายใตเ้ป้าประสงคแ์ต่ละประการ อะไรคือตวัชี้วดัที่จะบอกไดว้า่สามารถ

บรรลุเป้าประสงคด์งักล่าว

ตวัชี้วดั สามารถพิจารณาได้ ในแง่ ปริมาณ / คุณภาพ / ตน้ทุน / เวลา



ข้อมูลพืน้ฐาน (Baseline) และเป้าหมาย (Target)

ขอ้มูลพื้นฐาน แสดงใหเ้ห็นถึงค่าของตวัชี้วดัที่เกิดขึ้นในปีอดีต หรือ ในปี

ปัจจุบนั 

กาํหนดขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมาย

ในตวัชี้วดับางตวั อาจจะไม่มีขอ้มูลพื้นฐาน เนื่องจากไม่เคยมีการวดัหรือเกบ็

ขอ้มูลมาก่อน

เป้าหมาย เป็นค่าของตวัชี้วดัที่ตอ้งการที่จะบรรลุ 



การตั้งค่าเป้าหมาย

เสกออกมาจากอากาศ (หรือมาจากที่อื่น โดยไม่เหตุผลที่ชดัเจน)

esstimate

เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา

เปรียบเทียบวา่คนอื่นเขาทาํอยา่งไรกนับา้ง (Benchmarking)

สิ่งที่ลูกคา้ หรือผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัองคก์ร (Stakeholders) คาดหวงั เช่น ระดบั
ของการบริการที่ลูกคา้คาดหวงั

ผลการดาํเนินงานที่เป็นไปไดจ้ากกระบวนการ ความสามารถ และทรัพยากรที่
องคก์รมีอยูใ่นปัจจุบนั

สิ่งที่ตอ้งทาํหรือพฒันา เพื่อใหบ้รรลุต่อเป้าหมายในระดบัที่สูงกวา่ เช่น ส่วนแบ่ง
ตลาดที่จะตอ้งได้ เพื่อใหไ้ดร้ายไดท้ี่บริษทัตอ้งการ



เป้าหมายแบบใด จึงจะเป็นเป้าที่ดี?

Stretch Target 

เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอยา่งมหาศาล

Small Step Target

เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาและปรับปรุงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป

Baseline Target

เพื่อรักษาและป้องกนัผลการดาํเนินงานไม่ใหต้ ํ่ากวา่ที่ปัจจุบนั (หรือเพื่อ

รักษาตนเองใหป้ลอดภยั)



การกาํหนดกลยทุธ์
กลยทุธ์ เป็นสิ่งที่หน่วยงานจะทาํ หรือ ดาํเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์

ที่ตั้งไว้

เป้าประสงคแ์ต่ละประการ จะตอ้งมีกลยทุธ์มาสอดรับ

โดยกลยทุธ์เป็นภาพใหญ่ที่มองถึงสิ่งที่จะทาํใหบ้รรลุเป้าประสงค ์แต่ยงัไม่ลง

ไปในรายละเอียดถึงขั้นของโครงการ

กลยทุธ์แต่ละขอ้จะตอ้งมีการกาํหนดหน่วยงานเจา้ภาพ



การกาํหนดกลยทุธ์คือการตอบ 3 คาํถามสาํคัญ

Where are we now?

ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน?

Where do we want to go?

เราต้องการไปสู่ จุดไหน?

How do we get there?

เราจะไปสู่จุดนั้นได้

อย่างไร?

SWOT Analysis

Vision and Goals

Strategies



การกาํหนดกลยทุธ์

เป้าประสงค์ / ตวัชี้วดั / เป้าหมาย

สถานะ / สิ่งทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน

กลยุทธ์ คอื สิ่งทีอ่งค์กรจะต้องทาํเพือ่

ให้บรรลุเป้าประสงค์ทีก่าํหนดไว้



ลกัษณะงานในองค์กร

งานทีต่้องดาํเนินการเป็นปกติ

งานทีเ่ป็นการ

พฒันางาน

ประจาํ

งานใหม่ๆ 

ทีจ่ะ

มุ่งเน้น
กลยุทธ์



แนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์

Top - Down

แปลงจากนโยบายของรัฐบาล หรือ ของหน่วยงานในระดบัที่อยูเ่หนือขึ้นไป

จากสิ่งที่ Stakeholders หรือผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัองคก์ร (เฉพาะกลุ่มที่สาํคญั) 

คาดหวงัจากองคก์ร

จากผลการวเิคราะห์ SWOT

จากสิ่งที่ผูบ้ริหารคิด หรือ อยากจะทาํ

Bottom – Up

เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดม้ีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น



การกาํหนดกลยทุธ์จาก SWOT

Opportunities

-

Threats

-

Strengths

----

-

Weaknesses

-

-



กระบวนการในการแปลงแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

การกาํหนดกลยทุธ์

หน่วยงานที่รับผดิชอบ

โครงการและสิ่งที่จะดาํเนินการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์

หน่วยงานที่รับผดิชอบ

งบประมาณที่จะตอ้งใชส้าํหรับแต่

ละโครงการ

กลยทุธ์ (Strategies)

หน่วยงานที่รับผดิชอบกลยทุธ์แต่ละขอ้

โครงการ (Project)

หน่วยงานที่รับผดิชอบของแต่ละโครงการ

งบประมาณที่จะเสนอขอ


