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การเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว. กษ.การวางแผนยุทธศาสตร์



การด าเนินงานในปี 2560 (S-Curve)การวางแผนยุทธศาสตร์



เอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



เอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์
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การเชื่อมโยงของนโยบายการวางแผนยุทธศาสตร์

การวางแผนการพัฒนาในปัจจุบันจะต้องเน้นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ทั งนี การเชื่อมโยงจะ
มีส่วนเชื่อมโยงกันทั งสามระดับคือ ระดับ Agenda ระดับ Function และระดับพื นที่ ซึ่งนักวางยุทธศาสตร์
จะต้องตระหนักถึงภาพรวมนี เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ น



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



นโยบายของคณะรัฐมนตรี

Source : คณะรัฐมนตรี

การวางแผนยุทธศาสตร์



จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
นี มีอยู่ทั งสิ น 3 หัวข้อ 7 ประเด็น
ซึ่งทุกประเด็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากระบวนการท างาน
ทั งสิ น

การพัฒนาระบบราชการการวางแผนยุทธศาสตร์



การพัฒนาระบบราชการการวางแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ไว้ทั งสิ น 7 เรื่องซึ่งเน้นการ
ด าเนินงานที่การสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยเน้นที่การสร้างสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใน (Internal Process) ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12การวางแผนยุทธศาสตร์



ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

Source : World Economic Forum

การวางแผนยุทธศาสตร์



Source : www.wto.org

การวางแผนยุทธศาสตร์ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ



Thailand 4.0

Source : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิด
ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” 

รมช.พาณิชย์ – ประเทศไทย 
4.0 จึงเป็นการพัฒนา
เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ 
(New Engine of Growth) 
ด้วยการแปลง “ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ 
“ความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม” ให้เป็นความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน

การวางแผนยุทธศาสตร์



Digital Thailandการวางแผนยุทธศาสตร์

Source : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลการวางแผนยุทธศาสตร์

Source : ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยทั ง 26 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

Source : ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลการวางแผนยุทธศาสตร์

Source : ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



ASEAN 2025การวางแผนยุทธศาสตร์



แนวโน้มของโลก | การพัฒนาอย่างยั่งยืนการวางแผนยุทธศาสตร์



Source : คณะรัฐมนตรี

การเชื่อมโยงของนโยบายการวางแผนยุทธศาสตร์



กระบวนการทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์

Source : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราการ



กระบวนการทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



กระบวนการทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดท ายุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูล
สารสนเทศ 
ข่าวสาร

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ความ

คาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

จุดแข็ง 
จุดอ่อน 
โอกาส 

อุปสรรค

ความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ



กระบวนการทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objectives)

กลยุทธ์
(Strategy)

แผนงาน/โครงการ
(Program/Project)

ตัวชี วัดที่ส าคัญ
(Key Indicators)

ค่าเป้าหมาย
(Target/Goals)

ทรัพยากร
(Resources)

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางการบรรลุจุดหมายขององค์กร

วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราอยากให้องค์กรเป็นในอนาคตภายใต้วิสัยที่พอจะเห็น

พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตการด าเนินการขององค์กร (กิจที่เป็นพันธะ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่จะพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมายถึงเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกอย่างละเอียด

แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนการพัฒนาองค์กรและโครงการย่อยภายใต้แผนที่
องค์กรจะต้องด าเนินการ

ตัวชี วัดที่ส าคัญ หมายถึง เกณฑ์ส าคัญท่ีใช้ในการวัดผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ระดับของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลว่าประสบความส าเร็จ

ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาองค์กร อันประกอบไปด้วย 
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น

วิสัยทัศน์
(Vision)



กระบวนการทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



ความล้มเหลวของการจัดการยุทธศาสตร์ขององค์กรการวางแผนยุทธศาสตร์

จากการศึกษาของ Robert S. Kaplan และ 
David P. Norton ในเอกสารชื่อ Creating the 
Office of Strategic Management, 2005. ได้
ชี ให้เห็นถึงสาเหตุประการส าคัญของความล้มเหลว
ในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ คือ
1. ผู้บริหารไม่ได้เชื่อมโยงแรงจูงใจกับ

ยุทธศาสตร์
2. คณะผู้บริหารให้เวลาน้อยเกินไปกับ

ยุทธศาสตร์
3. องค์กรไม่ได้ก าหนดงบประมาณให้เชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าถึงแผน

ยุทธศาสตร์ได้ และไม่มีความเข้าใจในเนื อหา
ของแผนกลยุทธ์ด้วย

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงน าไปสู่ความล้มเหลว
ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง



การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการการวางแผนยุทธศาสตร์



กระบวนการทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์

Source : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราการ

นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ประเทศ

(Country Strategy)
ASEAN แผน 12

แนวโน้ม
ของโลก



กระบวนการทางยุทธศาสตร์ | ขั นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



Albert Humphrey ได้น าเสนอแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ที่
เรียกว่า SWOT Analysis โดยให้ประเมินถึงปัจจยัภายในและภายนอก
ขององค์กรอย่างรอบคอบ ซึ่งปัจจัยภายในประกอบดว้ยการพิจารณาถึง
จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threats) การ
วิเคราะห์ SWOT นี จะท าให้เข้าใจบริบทองค์กรได้อยา่งชัดเจน โดยผล
ของการวิเคราะห์จะท าให้สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรได้
แม่นย ามากยิ่งขึ น การวางแผนกลยทุธ์ที่รัดกมุจะน าเอาผลการวิเคราะห์
มาพิจารณาต่อด้วยเทคนิค TOWS Matrix ที่จะช่วยให้สามารถก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ง่ายๆดังต่อไปนี 
Strength + Opportunity -> ควรด าเนินการเชิงรุก/ขยายผล
Weakness + Opportunity -> ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุง
Strength + Threat -> ควรจะด าเนินการอยา่งรัดกมุ
Weakness + Threat-> ควรจะต้องระมัดระวัง/ตั งรับ

การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ | SWOT Analysisการวางแผนยุทธศาสตร์



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

อุปสรรค (THREAT)
1......................
2......................
3......................

กลยุทธ์
เร่งรุก/ขยายผล

กลยุทธ์
ปรับตัวเร็ว

กลยุทธ์
พัฒนา

กลยุทธ์
ตั งรับ/ปรับปรุง

จุดแข็ง (STRENGTH)
1...................
2...................
3...................

จุดอ่อน (WEAKNESS)
1...................
2...................
3...................

การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร
การวิเคราะห์ SWOT นั นจะ
ท าให้เกิดความชัดเจนว่า
องค์กรควรจะมีประเด็น
ยุทธศาสตร์อะไรบ้าง ซึ่ง
จะต้องน ามาวางเป็นกลยุทธ์
ขององค์กรต่อไป

โดยน าเอาแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์ให้ได้
เป้าประสงค์ จากนั นน า
เป้าประสงค์แต่ละด้านมา
วิเคราะห์ SWOT ต่อจนท า
ให้รู้ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์
อะไรบ้างส าหรับแต่ละ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External factors) ให้พิจารณาโดยแนวคิด 

PESTLE อันประกอบด้วย การเมือง (Politic) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม 
(Social) เทคโนโลยี (Technology) กฎหมาย (Legal) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment)
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“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ทั งนี  COSO ได้ก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 ประเภท

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)

แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงประเภทอ่ืนอีก เช่น ความเสี่ยงด้านการปลอดภัย (Hazard 
Risk) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk) เป็นต้น
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การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการการวางแผนยุทธศาสตร์

เมื่อมีการก าหนดทิศทางองค์กรเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อที่จะใช้เป็นแผนหลักใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดแผนงาน และ/หรือ โครงการส าคัญที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามที่
ก าหนดไว้ในทิศทางองค์กร ทั งนี การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการนั นจะต้องค านึงถึงทั งความสอด
รับกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทรัพยากรที่จะต้องใช้ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ น (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) ตลอดจน
ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ เป็นต้น



โครงการเป็นส่วนส าคัญทีจ่ะท า
ให้แผนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยโครงการมีการ
จัดเรียงแผนงานย่อยและ
กิจกรรม ให้เกิดความม่ันใจว่าจะ
ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมี
การก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ นสุด ตลอดจนขั นตอนการ
ด าเนินงาน พื นที่ด าเนินการและ
งบประมาณที่ใช้อย่างชัดเจน
โครงการที่ดีควรจะเป็นโครงการ
ที่สามารถด าเนินการแล้วประสบ
ผลส าเร็จได้จริง

ในการพัฒนาโครงการควร
จะต้องก าหนดองค์ประกอบของ
โครงการให้ครบถ้วน เพื่อให้
ทราบถึงรายลเอียดของโครงการ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

โดยเนื อหาสาระในแต่ละส่วนจะ
ท าให้มั่นใจได้ว่าโครงการได้ผ่าน
การกลั่นกรองมาแล้วอย่างดี ซึ่ง
เนื อหาแต่ละส่วนควรจะสอดรับ
และสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ
ของโครงการในภาพรวม

การบริหารโครงการจะเน้นที่
ประสิทธิผลของโครงการ 
(ผลผลิตและผลลัพธ์) ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามเป้าหมาย ทั งนี การ
บริหารโครงการควรจะได้ใช้
ทรัพยากรตามที่ได้ประมาณการ
ไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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