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การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร เน&'อหาการบรรยุทธศาสตรายุทธศาสตร

 เหต
ป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรทำยุทธศ+,ต-องม+การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
สภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อมทำยุทธศางการแข่งขันขององค์กร�ค์ก2งข่งขันขององค์กร�ค์ก�นข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาระบบราชการไทำยุทธศยุทธศาสตร
แนวิชญ์ จิค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ดในการบร�หารจัดท�ดการสม�ยุทธศาสตรใหม2

 ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กร�ค์กองการจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
 องค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ประกอบข่งขันขององค์กร�ค์กองแผนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
 เทำยุทธศค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈น�ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ทำยุทธศ+,เก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กร�ค์ก-องก�บการจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร

การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร (Stakeholders Analysis)
การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�สภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อมภายุทธศาสตรนอกข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร (PESTLE Model)
การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�สภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อมภายุทธศาสตรในองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร (5M Model)
การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�จัดท
ดอ2อนจัดท
ดแข่งขันขององค์กร�ค์กMงโอกาสแล้อมทางกะอ
ปสรรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร (SWOT)
การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเส+,ยุทธศาสตรง (Risk Management)
การก�าหนดต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ด (SMART Model)

 ประโยุทธศาสตรชน�ข่งขันขององค์กร�ค์กองการจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
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ป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรทำยุทธศ+,ต-องจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
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ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาระบบราชการไทำยุทธศยุทธศาสตร

ประเทำยุทธศศไทำยุทธศยุทธศาสตรม+ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�การ
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาระบบราชการไทำยุทธศยุทธศาสตรอยุทธศาสตร62 4 
ประเดMนทำยุทธศ+,เน-นการสร-าง
ประโยุทธศาสตรชน�ส
ข่งขันขององค์กร�ค์กให-แก2ประชาชน 
โดยุทธศาสตรเน-นให-การทำยุทธศ�างานข่งขันขององค์กร�ค์กองหน2วิชญ์ จิยุทธศาสตร
งานภาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร�ฐ์�灭����嘘ዄ�䁲����FillBitmaม+ประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ส6งส
ด 
สามารถุนตอบสนองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ต-องการทำยุทธศ+,ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะ�บซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะ-อนแล้อมทางกะหล้อมทางกาก
หล้อมทางกายุทธศาสตรยุทธศาสตร�,งข่งขันขององค์กร�ค์กV'น ตล้อมทางกอดจัดทนต-องเน-น
การทำยุทธศ�างานเช�งบ6รณาการทำยุทธศ�'ง
ภายุทธศาสตรในแล้อมทางกะภายุทธศาสตรนอก เปXด
โอกาสให-เก�ดการม+ส2วิชญ์ จินร2วิชญ์ จิมมาก
ทำยุทธศ+,ส
ดเพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อทำยุทธศ+,จัดทะส2งเสร�มให-เก�ด
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามโปร2งใส ตรวิชญ์ จิจัดทสอบได- 
แล้อมทางกะทำยุทธศ+,ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประจัดทะต-องม+การปร�บ
ต�วิชญ์ จิได-อยุทธศาสตร2างเหมาะสมต2อสถุนานะ
การณ�ต2างๆทำยุทธศ+,เปล้อมทางก+,ยุทธศาสตรนแปล้อมทางกงไป
อยุทธศาสตร2างรวิชญ์ จิดเรMวิชญ์ จิในช2วิชญ์ จิงเวิชญ์ จิล้อมทางกาป*จัดทจัดท
บ�น
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ท��มา : แผนยุทธศาสตร์กาทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ�การ์การพัฒนาระบบราชการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2�ฒนาร์การพัฒนาระบบราชการะบบร์การพัฒนาระบบราชการาชการ์การพัฒนาระบบราชการไทยุทธศาสตร์กา พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2.ศ. 2551-2555 (หน#า 28)



  

การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘การบร�หารจัดท�ดการ

Professor Edwards W. Deming ได-ใช-วิชญ์ จิ�ธ+การทำยุทธศางสถุน�ต�มาประยุทธศาสตร
กต�ในการ
บร�หารจัดท�ดการเช�งค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ทำยุทธศ�,วิชญ์ จิทำยุทธศ�'งองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรจัดทนสามารถุนทำยุทธศ�าให-วิชญ์ จิงการอ
ตสาหกรรมทำยุทธศ�,วิชญ์ จิ
โล้อมทางกกยุทธศาสตรอมร�บในประโยุทธศาสตรชน�ข่งขันขององค์กร�ค์กองการบร�หารจัดท�ดการเช�งค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรสถุน�ต�(Statistical 
Process Control Method) โดยุทธศาสตรเฉพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘าะอยุทธศาสตร2างยุทธศาสตร�,งในช2วิชญ์ จิงหล้อมทางก�งสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รามโล้อมทางกกค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร�'งทำยุทธศ+, 2 
ทำยุทธศ+, Deming สามารถุนทำยุทธศ�าให-เปน̀ทำยุทธศ+,ประจัดท�กษ�แก2ทำยุทธศ�'งโล้อมทางกกในการปร�บปร
งค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ข่งขันขององค์กร�ค์กอง
อ
ตสาหกรรมในประเทำยุทธศศญ์ จินดาประ+,ป
aนให-กล้อมทางกายุทธศาสตรเปน̀ประเทำยุทธศศทำยุทธศ+,ม+ข่งขันขององค์กร�ค์ก+ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสามารถุนทำยุทธศางการ
แข่งขันขององค์กร�ค์ก2งข่งขันขององค์กร�ค์ก�นเปน̀อ�นด�บต-นข่งขันขององค์กร�ค์กองโล้อมทางกกได-ในเวิชญ์ จิล้อมทางกาต2อมา

โมเดล้อมทางกทำยุทธศางค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ดทำยุทธศ+,โดดด�งแล้อมทางกะได-ร�บการยุทธศาสตรอมร�บก�นอยุทธศาสตร2างแพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ร2หล้อมทางกายุทธศาสตรทำยุทธศ+,ทำยุทธศ+,ส
ดใน
โล้อมทางกกข่งขันขององค์กร�ค์กองการบร�หารจัดท�ดการกMค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈&อ Deming Cycle หร&อทำยุทธศ+,ร6-จัดท�กก�นในช&,อวิชญ์ จิ2า PDCA 
Cycle ทำยุทธศ+,ม
2งเน-นการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘การทำยุทธศ�างานด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรแนวิชญ์ จิค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ดพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&'นฐ์�灭����嘘ዄ�䁲����FillBitmaาน ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈&อ Plan 
(วิชญ์ จิางแผน) Do (ด�าเน�นการ) Check (ตรวิชญ์ จิจัดทสอบ) Act (ปร�บปร
ง)

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘การบร�หารจัดท�ดการ

ในเร&,องข่งขันขององค์กร�ค์กองการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาระบบการทำยุทธศ�างานข่งขันขององค์กร�ค์กองราชการให-สามารถุนรองร�บค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ต-องการข่งขันขององค์กร�ค์กองประชาชนทำยุทธศ+,เปล้อมทางก+,ยุทธศาสตรนแปล้อมทางกงอยุทธศาสตร2างต2อเน&,องแล้อมทางกะรวิชญ์ จิดเรMวิชญ์ จิ สามารถุนสร-าง
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามได-เปร+ยุทธศาสตรบจัดทากการปร�บต�วิชญ์ จิ (Adaptive Advantage) ได-น�'น จัดทะต-องม+การ
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ข่งขันขององค์กร�ค์กองการบร�หารจัดท�ดการองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรในทำยุทธศ
กม�ต� ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,งประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรด-านต2างๆ
ทำยุทธศ�'งหมด 7 หมวิชญ์ จิด แล้อมทางกะหมวิชญ์ จิดหนV,งทำยุทธศ+,ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประมากค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈&อเร&,องข่งขันขององค์กร�ค์กองการวิชญ์ จิางแผนเช�ง
ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�แล้อมทางกะกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ� 

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

แนวิชญ์ จิค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ดในการบร�หารจัดท�ดการสม�ยุทธศาสตรใหม2

แนวิชญ์ จิค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ดข่งขันขององค์กร�ค์กองการบร�หารจัดท�ดการสม�ยุทธศาสตรใหม2 (New management 
concept) ม
2งเน-นทำยุทธศ+,การบร�หารจัดท�ดการให-เก�ดผล้อมทางกล้อมทางก�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ธ� (Outcome) 
จัดทากผล้อมทางกผล้อมทางก�ต (Output) อ�นพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘Vงประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�เปน̀หล้อมทางก�ก มากกวิชญ์ จิ2าการให-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประก�บป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรหร&อทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรทำยุทธศ+,จัดทะต-องใช-ในการด�าเน�นการ น�,นค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈&อถุนVง
แม-วิชญ์ จิ2าป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรเข่งขันขององค์กร�ค์ก-าหร&อทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรในการด�าเน�นการจัดทะม+อยุทธศาสตร62อยุทธศาสตร2างจัดท�าก�ด 
องค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรกMจัดทะต-องพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรายุทธศาสตรามทำยุทธศ�าให-เก�ดผล้อมทางกผล้อมทางก�ตแล้อมทางกะผล้อมทางกล้อมทางก�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ธ�ให-ได- ด�งน�'นจัดทVง
จัดทะเหMนได-วิชญ์ จิ2าการทำยุทธศ+,จัดทะบร�หารจัดท�ดการให-เก�ดผล้อมทางกตามทำยุทธศ+,ต�'งวิชญ์ จิ�ตถุน
ประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ไวิชญ์ จิ-
ในข่งขันขององค์กร�ค์กณะทำยุทธศ+,ม+ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรอยุทธศาสตร2างจัดท�าก�ดน�'นจัดทะต-องม+การวิชญ์ จิางแผนการด�าเน�น
การแล้อมทางกะแผนการใช-ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรอยุทธศาสตร2างเหมาะสม ม�ฉะน�'นอาจัดทจัดทะไม2
สามารถุนด�าเน�นการได-

นอกจัดทากน�'นการบร�หารจัดท�ดการแนวิชญ์ จิใหม2ยุทธศาสตร�งม
2งเน-นวิชญ์ จิ2า การบร�หารจัดท�ดการ
ทำยุทธศ+,ด+แล้อมทางกะเหมาะสมน�'นจัดทะต-องบร�หารป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรแล้อมทางกะทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรทำยุทธศ+,ม+อยุทธศาสตร62ให-เก�ด
ผล้อมทางกกระทำยุทธศบในเช�งบวิชญ์ จิก (Positive Impact) ให-แก2ส�งค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈มแล้อมทางกะประเทำยุทธศศ
ชาต�ให-ได-มากทำยุทธศ+,ส
ด ทำยุทธศ�'งน+'การบร�หารจัดท�ดการทำยุทธศ+,ทำยุทธศ�าให-เก�ดผล้อมทางกกระทำยุทธศบเช�ง
บวิชญ์ จิกได-มากกวิชญ์ จิ2าโดยุทธศาสตรใช-ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรน-อยุทธศาสตรกวิชญ์ จิ2าถุน&อได-วิชญ์ จิ2าเปน̀ผ6-บร�หารน�'นม+
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสามารถุนในการบร�หารจัดท�ดการ

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กร�ค์กองการจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร

6. การจัดท�ดการ
กระบวิชญ์ จินการ

5. การม
2งเน-น
ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรบ
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางก

4. การวิชญ์ จิ�ด การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห� แล้อมทางกะการจัดท�ดการค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามร6-

3. การให-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประ
ก�บผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร

แล้อมทางกะผ6-ร�บบร�การ

1. การน�า
องค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร

2. การวิชญ์ จิางแผน
เช�งยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�
แล้อมทางกะกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�

ล้อมทางก�กษณะส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
สภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อม ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�มพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�นธ� แล้อมทางกะค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามทำยุทธศ-าทำยุทธศายุทธศาสตร

7. ผล้อมทางกล้อมทางก�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ธ�
การด�าเน�นการ

ในการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ส62ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเปน̀
เล้อมทางก�ศอยุทธศาสตร2างม+ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘 ผ6-บร�หาร
ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะต-องม+การ
ก�าหนดทำยุทธศ�ศทำยุทธศางองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร ม+วิชญ์ จิ�ส�ยุทธศาสตร
ทำยุทธศ�ศน� เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ระยุทธศาสตระส�'นแล้อมทางกะ
ระยุทธศาสตระยุทธศาสตราวิชญ์ จิ ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าน�ยุทธศาสตรม แล้อมทางกะค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าดหวิชญ์ จิ�งในผล้อมทางกการด�าเน�นการ
ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,งการทำยุทธศ+,จัดทะด�าเน�น
การให-บรรล้อมทางก
ตามทำยุทธศ�ศทำยุทธศางทำยุทธศ+,
ก�าหนดจัดทะต-องม+การวิชญ์ จิางแผน
การด�าเน�นการอยุทธศาสตร2างม+กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�
เพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อให-สามารถุนบรรล้อมทางก
เปkาหมายุทธศาสตร
ได-อยุทธศาสตร2างม+ประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘 โดยุทธศาสตร
การวิชญ์ จิางแผนเช�งยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�
แล้อมทางกะกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�น�'นถุน&อวิชญ์ จิ2าเป`นส2วิชญ์ จิน
ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประอ�นด�บต-นๆข่งขันขององค์กร�ค์กองการ
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘การบร�การ
จัดท�ดการข่งขันขององค์กร�ค์กองภาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร�ฐ์�灭����嘘ዄ�䁲����FillBitma ทำยุทธศ+,เร+ยุทธศาสตรกวิชญ์ จิ2า 
PMQA



  

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กร�ค์กองการจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร

การวิชญ์ จิางแผนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�แล้อมทางกะกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�จัดทะเก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กร�ค์ก-องก�บการน�าป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรทำยุทธศ+,เก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กร�ค์ก-องต2างๆมา
ประกอบการวิชญ์ จิางแผน วิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�จัดท
ดอ2อน จัดท
ดแข่งขันขององค์กร�ค์กMง วิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�โอกาส แล้อมทางกะอ
ปสรรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 ส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประา
นบ2งช+'การเปล้อมทางก+,ยุทธศาสตรนแปล้อมทางกงทำยุทธศ+,ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประๆต2อองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร การจัดท�ดทำยุทธศ�าแผนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร� (Strategic 
Plan) ทำยุทธศ+,ด+ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�านVงถุนVงการม+ส2วิชญ์ จินร2วิชญ์ จิมจัดทากผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรทำยุทธศ�'งหมดทำยุทธศ�'งภายุทธศาสตรในแล้อมทางกะ
ภายุทธศาสตรนอก เพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อให-ม�,นใจัดทได-วิชญ์ จิ2าแผนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�น�'นม+ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รอบค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางก
มประเดMนส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประทำยุทธศ
ก
เร&,องแล้อมทางกะสามารถุนด�าเน�นการได-เตMมศ�กยุทธศาสตรภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

องค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ประกอบข่งขันขององค์กร�ค์กองแผนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�

ในการบร�หารจัดท�ดการเช�งกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�น�'น ผ6-บร�หารแล้อมทางกะผ6-ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�
งานจัดท�าเปน̀ต-องเข่งขันขององค์กร�ค์ก-าใจัดทองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ประกอบแต2ล้อมทางกะส2วิชญ์ จินแล้อมทางกะต-องเข่งขันขององค์กร�ค์ก-าใจัดท
ถุนVงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเช&,อมโยุทธศาสตรงข่งขันขององค์กร�ค์กองแต2ล้อมทางกะองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ประกอบอยุทธศาสตร2างช�ดเจัดทน 
เพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ราะวิชญ์ จิ2าแต2ล้อมทางกะองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ประกอบม+ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามหมายุทธศาสตรเฉพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘าะแล้อมทางกะม+
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประต2อการบร�หารจัดท�ดการแตกต2างก�น แล้อมทางกะองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�
ประกอบข่งขันขององค์กร�ค์กองการบร�หารจัดท�ดการเช�งกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�น�'นจัดทะต-องเช&,อม
โยุทธศาสตรงแล้อมทางกะสอดร�บก�นอยุทธศาสตร2างสมด
ล้อมทางก

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามหมายุทธศาสตรทำยุทธศ+,เก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กร�ค์ก-องก�บแผนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�

วิชญ์ จิ�ส�ยุทธศาสตรทำยุทธศ�ศน�
(Vision)
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�นธก�จัดท

(Mission)
ประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�
(Strategic Issues)

เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�
(Strategic Objectives)

กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�
(Strategy)

แผนงาน/โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการ
(Plan/Project)
ต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ดทำยุทธศ+,ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประ

(Key Indicators)
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าเปkาหมายุทธศาสตร

(Target/Goals)
ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากร

(Resources)

ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร� หมายุทธศาสตรถุนVง แนวิชญ์ จิทำยุทธศางการบรรล้อมทางก
จัดท
ดหมายุทธศาสตรข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร

วิชญ์ จิ�ส�ยุทธศาสตรทำยุทธศ�ศน� หมายุทธศาสตรถุนVง ส�,งทำยุทธศ+,เราอยุทธศาสตรากให-องค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรเปน̀ในอนาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ตภายุทธศาสตรใต-วิชญ์ จิ�ส�ยุทธศาสตรทำยุทธศ+,พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘อจัดทะเหMน

พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�นธก�จัดท หมายุทธศาสตรถุนVง ข่งขันขององค์กร�ค์กอบเข่งขันขององค์กร�ค์กตการด�าเน�นการข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร (ก�จัดททำยุทธศ+,เปน̀พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�นธะ)

ประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร� หมายุทธศาสตรถุนVง ประเดMนหล้อมทางก�กทำยุทธศ+,จัดทะพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร

เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�เช�งยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร� หมายุทธศาสตรถุนVงเปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ข่งขันขององค์กร�ค์กองแต2ล้อมทางกะประเดMนพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร 

กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ� หมายุทธศาสตรถุนVง วิชญ์ จิ�ธ+การทำยุทธศ+,จัดทะบรรล้อมทางก
เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ได-อยุทธศาสตร2างม+ประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘 โดยุทธศาสตรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�านVง
ถุนVงป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรภายุทธศาสตรในแล้อมทางกะภายุทธศาสตรนอกอยุทธศาสตร2างล้อมทางกะเอ+ยุทธศาสตรด

แผนงาน/โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการ หมายุทธศาสตรถุนVง แผนการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรแล้อมทางกะโค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการยุทธศาสตร2อยุทธศาสตรภายุทธศาสตรใต-
แผนทำยุทธศ+,องค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรจัดทะต-องด�าเน�นการ

ต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ดทำยุทธศ+,ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประ หมายุทธศาสตรถุนVง เกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการวัดผลการดำเน�ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประทำยุทธศ+,ใช-ในการวิชญ์ จิ�ดผล้อมทางกการด�าเน�นงาน

ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าเปkาหมายุทธศาสตร หมายุทธศาสตรถุนVง ระด�บข่งขันขององค์กร�ค์กองเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการวัดผลการดำเน�ทำยุทธศ+,ใช-ในการวิชญ์ จิ�ดผล้อมทางกวิชญ์ จิ2าประสบค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าเรMจัดท

ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากร หมายุทธศาสตรถุนVง ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรทำยุทธศ+,จัดทะใช-ในการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร อ�นประกอบไปด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร 
ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรมน
ษยุทธศาสตร� ด-านการเง�น ด-านอ
ปกรณ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร&,องม&อ เปน̀ต-น

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

แผนทำยุทธศ+,กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ� (Strategy Map)

แผนทำยุทธศ+,กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ� เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈� ต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ด ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าเปkาหมายุทธศาสตร แผนงาน/โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการ งบประมาณ

แผนทำยุทธศ+,กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ� ต-องการได-ก�าไร
ต2อค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈นให-ส6งทำยุทธศ+,ส
ด
แล้อมทางกะนานทำยุทธศ+,ส
ด

-ก�าไรต2อค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈น
-ก�าไรส
ทำยุทธศธ�
-ยุทธศาสตรอดข่งขันขององค์กร�ค์กายุทธศาสตร

-10,000 บาทำยุทธศต2อ
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈นต2อวิชญ์ จิ�น
-20 ล้อมทางกบ./เด&อน
-200 ล้อมทางกบ./ปx

-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการต�ดตามแล้อมทางกะ
ประเม�นผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�
งานในทำยุทธศ
กม�ต� (การเง�น 
การผล้อมทางก�ต การตล้อมทางกาด 
การค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางก�ง)

- 1,500,000ก�าไรส6งส
ด

รายุทธศาสตรได-ทำยุทธศ+,เพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�,มข่งขันขององค์กร�ค์กV'น

รายุทธศาสตรได-จัดทาก
การซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะ&'อซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะ'�า

รายุทธศาสตรได-จัดทาก
ล้อมทางก6กค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-าใหม2

ต-องการให-ล้อมทางก6กค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-า
เก�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามประทำยุทธศ�บ
ใจัดทส6งส
ดแล้อมทางกะเป`น
เสม&อนต�วิชญ์ จิแทำยุทธศน
ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรใน
การส&,อสาร

บร�การทำยุทธศ+,
ประทำยุทธศ�บใจัดท

ราค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าทำยุทธศ+,
ดVงด6ดใจัดท

กระบวิชญ์ จินการ
จัดท�ดส2งทำยุทธศ+,เรMวิชญ์ จิ

การตล้อมทางกาดทำยุทธศ+,
เหมาะสม

การผล้อมทางก�ตทำยุทธศ+,ม+
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘

การค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางก�งทำยุทธศ+,
แม2นยุทธศาสตร�า

ต-องการให-ม+
กระบวิชญ์ จินการ
ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งานทำยุทธศ+,ม+
ประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘
แล้อมทางกะค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ทำยุทธศ+,

เปน̀เล้อมทางก�ศ
ต-องการให-ม+
กระบวิชญ์ จินการ
ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งานทำยุทธศ+,ม+
ประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘
แล้อมทางกะค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ทำยุทธศ+,

เปน̀เล้อมทางก�ศ

เจัดท-าหน-าทำยุทธศ+,ม+
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามร6-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
สามารถุนส6ง

แล้อมทางกะม+ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส
ข่งขันขององค์กร�ค์ก

ม+ระบบการ
ทำยุทธศ�างานทำยุทธศ+,
ทำยุทธศ�นสม�ยุทธศาสตร

ม+ระบบก�าก�บ
ด6แล้อมทางกทำยุทธศ+,ด+

-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘Vง
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘อใจัดทในการ
ร�บบร�การ
-ปร�มาณการ
ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะ&'อซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะ'�า
-ล้อมทางก6กค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-าใหม2

-ระด�บมากข่งขันขององค์กร�ค์กV'นไป
-1,000 บาทำยุทธศต2อ
เด&อน
-20 รายุทธศาสตรต2อเด&อน

-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการสร-างค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ประทำยุทธศ�บใจัดททำยุทธศ+,ด+ก�บล้อมทางก6กค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-า
-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการสน�บสน
น
ช
มชนแล้อมทางกะพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาส�,ง
แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อม

- 2,000,000

- 2,400,000

-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามรวิชญ์ จิดเรMวิชญ์ จิ
ในการบร�การ
-ข่งขันขององค์กร�ค์กองเส+ยุทธศาสตรจัดทาก
การผล้อมทางก�ต
-ช2องทำยุทธศางการ
ข่งขันขององค์กร�ค์กายุทธศาสตรแล้อมทางกะการให-
บร�การ

-ไม2เก�น 3 วิชญ์ จิ�น
-Zero Defect
-Zero Incident
-เพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�,มอ+ก 3 สาข่งขันขององค์กร�ค์กา
ในทำยุทธศ
ก 6 เด&อน
-Zero non-
moving stock

-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการล้อมทางกดข่งขันขององค์กร�ค์ก�'นตอน
การทำยุทธศ�างาน
-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการวิชญ์ จิ�จัดท�ยุทธศาสตรการตล้อมทางกาด
-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาเส-น
ทำยุทธศางการจัดท�ดส2งส�นต-า
-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการวิชญ์ จิ�จัดท�ยุทธศาสตรแล้อมทางกะ
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาส�นค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-า

- 900,000

- 5,000,000
- 500.000

- 3,000,000

-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามร6-/ทำยุทธศ�กษะ
-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเส+,ยุทธศาสตรง
ข่งขันขององค์กร�ค์กองระบบ IS
-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส
ข่งขันขององค์กร�ค์กข่งขันขององค์กร�ค์กอง
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘น�กงาน
-การม+ส2วิชญ์ จินร2วิชญ์ จิม
ข่งขันขององค์กร�ค์กองผ6-บร�หาร

-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ะแนนไม2ต,�ากวิชญ์ จิ2า 
85
-ไม2เก�ดระบบล้อมทางก2ม
-ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าเฉล้อมทางก+,ยุทธศาสตรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส
ข่งขันขององค์กร�ค์ก
ระด�บ 4 ข่งขันขององค์กร�ค์กV'นไป
-Walk the talk 
ทำยุทธศ
กวิชญ์ จิ�น

-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาระบบ
สารสนเทำยุทธศศเพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อการ
บร�หาร/การปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งาน
-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนา
สมรรถุนนะบ
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางกากร
-โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการส2งเสร�มการ
ก�าก�บด6แล้อมทางกตนเองทำยุทธศ+,ด+

- 7,000,000

- 4,500,000

- 1,000,000

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

กระบวิชญ์ จินการจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�

กระบวิชญ์ จินการจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�
 ทำยุทธศบทำยุทธศวิชญ์ จินแล้อมทางกะวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ล้อมทางก�กษณะส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประ
(Organization Profile) แล้อมทางกะสภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อม
ทำยุทธศางการแข่งขันขององค์กร�ค์ก2งข่งขันขององค์กร�ค์ก�น (Competitive Environment) 
ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร เพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อน�ามาก�าหนดทำยุทธศ�ศทำยุทธศางข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
ให-ช�ดเจัดทน
 วิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�หาจัดท
ดอ2อน จัดท
ดแข่งขันขององค์กร�ค์กMง โอกาส แล้อมทางกะ
อ
ปสรรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรเพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อให-เหMนถุนVงประเดMนการ
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร (“ประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�")
 วิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�แล้อมทางกะก�าหนดกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�ทำยุทธศ+,เหมาะสมในการ
พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
 ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ดเล้อมทางก&อกประเดMนการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาตนเองเพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อก�าหนด
เปน̀แผนงาน/โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการทำยุทธศ+,จัดทะด�าเน�นการ โดยุทธศาสตรม+การ
เร+ยุทธศาสตรงล้อมทางก�าด�บตามค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเร2งด2วิชญ์ จินแล้อมทางกะค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประต2อ
องค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรในภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘รวิชญ์ จิม ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,งม+รายุทธศาสตรล้อมทางกะเอ+ยุทธศาสตรดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รอบค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางก
ม
ถุนVงเปkาหมายุทธศาสตรการด�าเน�นการ ต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ดทำยุทธศ+,ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประ 
ผ6-ร�บผ�ดชอบ ตล้อมทางกอดจัดทนทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรทำยุทธศ+,ใช-ในการ
ด�าเน�นการ

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร

วิชญ์ จิ�ส�ยุทธศาสตรทำยุทธศ�ศน�

พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�นธก�จัดท

ประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�

เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�

กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�

แผนงาน/โค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการ

ต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ด

เปkาหมายุทธศาสตร

งบประมาณ

วิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ล้อมทางก�กษณะ
ส�าค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร 
แล้อมทางกะสภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อม
ทำยุทธศางการแข่งขันขององค์กร�ค์ก2งข่งขันขององค์กร�ค์ก�น

O
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Organization SWOT



  

การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร

แหล่ง�งข้อมูล�อมูล : Mar
ล่ง : MarketDeveloper.com

การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร (Stakeholders Analysis) โดยุทธศาสตร
ศาสตราจัดทารยุทธศาสตร� Edward Freeman (ค.ศ. 1984) เปน̀เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร&,องม&อทำยุทธศางการจัดท�ดการ
ทำยุทธศ+,เปน̀ประโยุทธศาสตรชน�ต2อการปร�บปร
งอยุทธศาสตร2างต2อเน&,อง โดยุทธศาสตรจัดทะทำยุทธศ�าให-เราทำยุทธศราบถุนVงกล้อมทางก
2มผ6-ม+
ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร (Stakeholders) วิชญ์ จิ2าผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรกล้อมทางก
2มใดม+ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามต-องการ
อะไร แล้อมทางกะการด�าเน�นการข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรจัดทะส2งผล้อมทางกกระทำยุทธศบอยุทธศาสตร2างไรต2อผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จิน
เส+ยุทธศาสตรแต2ล้อมทางกะกล้อมทางก
2ม

ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,งถุน-าเราทำยุทธศราบถุนVงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสนใจัดทแล้อมทางกะ
อ�ทำยุทธศธ�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ล้อมทางกข่งขันขององค์กร�ค์กองผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร
เปน̀อยุทธศาสตร2างด+กMจัดทะทำยุทธศ�าให-เราสามารถุนทำยุทธศ+,
จัดทะก�าหนดวิชญ์ จิ�ธ+การบร�หารค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ส�มพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�นธ�ทำยุทธศ+,ด+ก�บผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรได-
ไม2วิชญ์ จิ2าจัดทะเปน̀ผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรหล้อมทางก�ก
(Primary Stakeholders) หร&อผ6-
ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรรอง (Secondary
Stakeholders)

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร

ผ��บังค�งค�บังคบังค�ญชา

Suppliers ในประเทศจ�ดซื้อ� อในประเทศ

บังค�ญช"การเง$น

ล�กค�า
ล�กค�าสัมพันธ�มพันธ์��0���นธ์��0�������c*

คล�งสัมพันธ$นค�า

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห� จัดท
ดอ2อน จัดท
ดแข่งขันขององค์กร�ค์กMง โอกาส แล้อมทางกะอ
ปสรรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 (SWOT Analysis)

Albert Humphrey ได-น�าเสนอแนวิชญ์ จิค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ดในการวิชญ์ จิางแผนกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�ทำยุทธศ+,
เร+ยุทธศาสตรกวิชญ์ จิ2า SWOT Analysis โดยุทธศาสตรให-ประเม�นถุนVงป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรภายุทธศาสตรในแล้อมทางกะ
ภายุทธศาสตรนอกข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรอยุทธศาสตร2างรอบค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈อบ ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,งป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรภายุทธศาสตรในประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร
การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�จัดทารณาถุนVงจัดท
ดแข่งขันขององค์กร�ค์กMง (Strength) แล้อมทางกะจัดท
ดอ2อน (Weakness) 
แล้อมทางกะป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรภายุทธศาสตรนอกประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร โอกาส (Opportunity) แล้อมทางกะ 
อ
ปสรรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 (Treats) การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห� SWOT น+'จัดทะทำยุทธศ�าให-เข่งขันขององค์กร�ค์ก-าใจัดทบร�บทำยุทธศ
องค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรได-อยุทธศาสตร2างช�ดเจัดทน โดยุทธศาสตรผล้อมทางกข่งขันขององค์กร�ค์กองการวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�จัดทะทำยุทธศ�าให-สามารถุน
ก�าหนดแนวิชญ์ จิทำยุทธศางการพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรได-แม2นยุทธศาสตร�ามากยุทธศาสตร�,งข่งขันขององค์กร�ค์กV'น การวิชญ์ จิางแผน
กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�ทำยุทธศ+,ร�ดก
มจัดทะน�าเอาผล้อมทางกการวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�มาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�จัดทารณาต2อด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรเทำยุทธศค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈น�ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 
TOWS Matrix ทำยุทธศ+,จัดทะช2วิชญ์ จิยุทธศาสตรให-สามารถุนก�าหนดประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�ได-
ง2ายุทธศาสตรๆด�งต2อไปน+'
Strength + Opportunity -> ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรด�าเน�นการเช�งร
ก/ข่งขันขององค์กร�ค์กยุทธศาสตรายุทธศาสตรผล้อมทางก
Weakness + Opportunity -> ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรเร2งพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาแล้อมทางกะปร�บปร
ง
Strength + Treat -> ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะด�าเน�นการอยุทธศาสตร2างร�ดก
ม
Weakness + Treat -> ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะต-องระม�ดระวิชญ์ จิ�ง/ต�'งร�บ

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห� จัดท
ดอ2อน จัดท
ดแข่งขันขององค์กร�ค์กMง โอกาส แล้อมทางกะอ
ปสรรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 (SWOT Analysis)

โอกาส (OPPORTUNITY)
1.......................
2.......................
3.......................

อ
ปสรรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 (TREAT)
1......................
2......................
3......................

ประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร� 1

เร2งร
ก/ข่งขันขององค์กร�ค์กยุทธศาสตรายุทธศาสตรผล้อมทางก

ประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร� 3

ปร�บต�วิชญ์ จิเรMวิชญ์ จิ

ประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร� 2

พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนา

ประเดMนยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร� 4

ต�'งร�บ/ปร�บปร
ง

จัดท
ดแข่งขันขององค์กร�ค์กMง (STRENGTH)
1...................
2...................
3...................

จัดท
ดอ2อน (WEAKNESS)
1...................
2...................
3...................

การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห� SWOT ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห� SWOT น�'น
จัดทะทำยุทธศ�าให-เก�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามช�ดเจัดทน
วิชญ์ จิ2าองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะม+ประเดMน
ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�อะไรบ-าง ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,ง
จัดทะต-องน�ามาวิชญ์ จิางเป`น
กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรต2อไป

โดยุทธศาสตรน�าเอาแต2ล้อมทางกะประเดMน
ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�มาวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ให-
ได-เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈� จัดทากน�'นน�า
เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�แต2ล้อมทางกะด-านมา
วิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห� SWOT ต2อจัดทน
ทำยุทธศ�าให-ร6-วิชญ์ จิ2าจัดทะต-องใช-กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�
อะไรบ-างส�าหร�บแต2ล้อมทางกะ
เปkาประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�เช�ง
ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�

การวิชญ์ จิ�เค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห�ป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรภายุทธศาสตรนอก (External factors) ให-พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�จัดทารณาโดยุทธศาสตร
แนวิชญ์ จิค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ด PEST อ�นประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร การเม&อง (Politic) เศรษฐ์�灭����嘘ዄ�䁲����FillBitmaก�จัดท 
(Economic) ส�งค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ม (Social) แล้อมทางกะเทำยุทธศค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈โนโล้อมทางกยุทธศาสตร+ (Technology) 

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

Balanced Score Card

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1998) ได-ถุน6กน�ามาใช-อยุทธศาสตร2าง
กวิชญ์ จิ-างข่งขันขององค์กร�ค์กวิชญ์ จิางในการวิชญ์ จิ�ดผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งานข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรธ
รก�จัดท โดยุทธศาสตรเน-นการสร-าง
สมด
ล้อมทางกข่งขันขององค์กร�ค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งาน ด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรการวิชญ์ จิ�ดผล้อมทางกทำยุทธศ�'ง 4 ม
มมองข่งขันขององค์กร�ค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งาน 
ประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร ด-านการเง�น (Financial) ด-านล้อมทางก6กค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-า (Customer) ด-าน
กระบวิชญ์ จินการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�การภายุทธศาสตรใน (Internal Business process) ด-านการ
เร+ยุทธศาสตรนร6-แล้อมทางกะการเต�บโตข่งขันขององค์กร�ค์กองพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘น�กงาน ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,งแต2ล้อมทางกะด-านจัดทะม+วิชญ์ จิ�ตถุน
ประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�แล้อมทางกะต�วิชญ์ จิ
ช+'วิชญ์ จิ�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าเรMจัดททำยุทธศ+,แตกต2างก�น

การจัดท�ดทำยุทธศ�ายุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร



  

การบร�หารจัดท�ดการเช�งกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ� Balanced Score Card

ในส2วิชญ์ จินข่งขันขององค์กร�ค์กองภาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร�ฐ์�灭����嘘ዄ�䁲����FillBitmaน�'นจัดทะม
2งเน-นสมด
ล้อมทางกข่งขันขององค์กร�ค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งานใน 4 ม
มมองเช2น
เด+ยุทธศาสตรวิชญ์ จิก�น แต2รายุทธศาสตรล้อมทางกะเอ+ยุทธศาสตรดข่งขันขององค์กร�ค์กองแต2ล้อมทางกะม
มมองอาจัดทจัดทะแตกต2างจัดทากภาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈เอกชน
เน&,องจัดทากองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรร�ฐ์�灭����嘘ዄ�䁲����FillBitmaไม2ได-ม+วิชญ์ จิ�ตถุน
ประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ในการแสวิชญ์ จิงหาก�าไรทำยุทธศางการเง�น ด�ง
น�'นม
มมองทำยุทธศ�'ง 4 ด-านจัดทVงม+รายุทธศาสตรล้อมทางกะเอ+ยุทธศาสตรดทำยุทธศ+,แตกต2างด�งต2อไปน+'

Balanced Scorecard ข่งขันขององค์กร�ค์กองภาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร�ฐ์�灭����嘘ዄ�䁲����FillBitmaน+'จัดทะอยุทธศาสตร62ในแผนทำยุทธศ+,กล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ�ข่งขันขององค์กร�ค์กองแผน
ยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรข่งขันขององค์กร�ค์กองแต2ล้อมทางกะหน2วิชญ์ จิยุทธศาสตรงานซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,งม
2งเน-นในเร&,อง
 การด�าเน�นการให-เก�ดผล้อมทางกตามยุทธศาสตร
ทำยุทธศธศาสตร�ข่งขันขององค์กร�ค์กององค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กร
 การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘การให-บร�การให-เป`นมาตรฐ์�灭����嘘ዄ�䁲����FillBitmaาน
 การปร�บปร
งประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ข่งขันขององค์กร�ค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งานให-ด+ข่งขันขององค์กร�ค์กV'น
 การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�กรในเร&,องข่งขันขององค์กร�ค์กอง



  

การบร�หารจัดท�ดการเช�งกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ� การวิชญ์ จิ�ดผล้อมทางกการด�าเน�นงาน

วิชญ์ จิ�ตถุน
ประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ข่งขันขององค์กร�ค์กองงานวิชญ์ จิ�ตถุน
ประสงค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈�ข่งขันขององค์กร�ค์กองงาน

ป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรเข่งขันขององค์กร�ค์ก-าป*จัดทจัดท�ยุทธศาสตรเข่งขันขององค์กร�ค์ก-า

ก�จัดทกรรมก�จัดทกรรม

ผล้อมทางกผล้อมทางก�ตผล้อมทางกผล้อมทางก�ต

ผล้อมทางกล้อมทางก�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ธ�ผล้อมทางกล้อมทางก�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ธ�

ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามประหยุทธศาสตร�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามประหยุทธศาสตร�ด

ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘

ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประส�ทำยุทธศธ�ผล้อมทางกค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประส�ทำยุทธศธ�ผล้อมทางก

ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประส�ทำยุทธศธ�ผล้อมทางกค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประส�ทำยุทธศธ�ผล้อมทางก

ผล้อมทางกงานทำยุทธศ+,ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าดหวิชญ์ จิ�งผล้อมทางกงานทำยุทธศ+,ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าดหวิชญ์ จิ�ง
การวิชญ์ จิ�ดผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งาน เป`นก�จัดทกรรมทำยุทธศ+,
เก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กร�ค์ก-องก�บการก�าหนดเปkาหมายุทธศาสตรแล้อมทางกะต�วิชญ์ จิ
ช+'วิชญ์ จิ�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าเรMจัดทข่งขันขององค์กร�ค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งาน ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,ง
ต-องม+การจัดท�ดเกMบข่งขันขององค์กร�ค์ก-อม6ล้อมทางกมาเพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อใช-ในการ
เปร+ยุทธศาสตรบเทำยุทธศ+ยุทธศาสตรบระหวิชญ์ จิ2างเปkาหมายุทธศาสตรทำยุทธศ+,ต�'งไวิชญ์ จิ-ก�บ
ผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งานทำยุทธศ+,ได-

การวิชญ์ จิ�ดผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อ�บ�ต�งานน+'จัดทะทำยุทธศ�าให-ได-ร�บ
ทำยุทธศราบถุนVงผล้อมทางกส�าเรMจัดทข่งขันขององค์กร�ค์กองการด�าเน�นงาน 
ป*ญ์ จินดาประหาหร&อค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามผ�ดพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ล้อมทางกาดทำยุทธศ+,เก�ดข่งขันขององค์กร�ค์กV'น อ�น
จัดทะน�าไปส62การปร�บปร
งแล้อมทางกะพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาการ
บร�หารจัดท�ดการทำยุทธศ+,ด+ข่งขันขององค์กร�ค์กV'นในด-านต2างๆ อาทำยุทธศ� 
การพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘�ฒนาสมรรถุนนะข่งขันขององค์กร�ค์กองบ
ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางกากร การ
ปร�บปร
งกระบวิชญ์ จินการทำยุทธศ�างาน การจัดท�ดสรร
ทำยุทธศร�พัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรให-เหมาะสมเพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘+ยุทธศาสตรงพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘อ เป`นต-น

ผล้อมทางกกระทำยุทธศบผล้อมทางกกระทำยุทธศบ ผล้อมทางกกระทำยุทธศบตามทำยุทธศ+,ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าดหวิชญ์ จิ�งผล้อมทางกกระทำยุทธศบตามทำยุทธศ+,ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าดหวิชญ์ จิ�ง



  

การบร�หารจัดท�ดการเช�งกล้อมทางกยุทธศาสตร
ทำยุทธศธ� หล้อมทางก�กการก�าหนดต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ด : SMART

ต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ด หมายุทธศาสตรถุนVง ต�วิชญ์ จิแปรทำยุทธศ+,ก�าหนดข่งขันขององค์กร�ค์กV'นเพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘&,อใช-วิชญ์ จิ�ดการเปล้อมทางก+,ยุทธศาสตรนแปล้อมทางกง 
หร&อบ2งบอกสภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘หร&อสะทำยุทธศ-อนล้อมทางก�กษณะการด�าเน�นงาน  สามารถุนน�า
มาใช-วิชญ์ จิ�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามส�าเรMจัดทหร&อผล้อมทางกการด�าเน�นงานทำยุทธศ+,เก�ดข่งขันขององค์กร�ค์กV'น โดยุทธศาสตรม+หล้อมทางก�กการ
ก�าหนดต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ดทำยุทธศ+,เร+ยุทธศาสตรกยุทธศาสตร2อๆวิชญ์ จิ2า SMART ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องเน้นการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะV,งม+ค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามหมายุทธศาสตรด�งต2อไปน+'

• S : Specific เฉพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘าะเจัดทาะจัดทง
• M : Measurable สามารถุนวิชญ์ จิ�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าได-
• A : Achievable เปน̀ไปได-
• R : Reasonable ม+เหต
ม+ผล้อมทางก
• T : Time Frame อยุทธศาสตร62ในกรอบเวิชญ์ จิล้อมทางกาทำยุทธศ+,ก�าหนด

เน&,องจัดทากการก�าหนดต�วิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิ�ด ม�กจัดทะม+ประเดMนการวิชญ์ จิ�ดทำยุทธศ+,เฉพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘าะเจัดทาะจัดทง 
ไม2วิชญ์ จิ2าจัดทะเปน̀การวิชญ์ จิ�ดปร�มาณ (Quantity) การวิชญ์ จิ�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ณภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘 (Quality) 
การวิชญ์ จิ�ด ประส�ทำยุทธศธ�ภาพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘 (Efficiency) การวิชญ์ จิ�ดประส�ทำยุทธศธ�ผล้อมทางก 
(Effectiveness) แล้อมทางกะการวิชญ์ จิ�ดค์กร���烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘Vงพัฒนาองค์กร���烘ዋ䙇鱟緘อใจัดท (Satisfaction) 


