การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงาน
การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเปนสิ่งที่
สําคัญยิ่งในการจัดทํายุทธศาสตร โดยผูจัดทําจําเปนตองกําหนด จุดหมายของหนวยงานใหชัดเจน
เพื่อใหยุทธศาสตรที่ไดออกมานั้นตรงตามความตองการ และดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง
ขั้นตอนแรกในการจัดทําแผนยุทธศาสตร คือ ขั้นตอนของการกําหนดพันธกิจ (mission)
พั น ธกิ จ หมายถึ ง กรอบ หรื อ ขอบเขตการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน การกํ า หนดพั น ธกิ จ
สามารถทําไดโดย นําภารกิจ (หรือหนาที่ความรับผิดชอบ) แตละขอที่หนวยงานไดรับมอบหมายตั้งแต
แรกก อ ตั้ ง มาเป น แนวทาง ทั้ ง นี้ ผู จั ด ทํ า ต อ งกํ า หนดให ชั ด เจนว า พั น ธกิ จ แต ล ะข อ มี ค วามหมาย
ครอบคลุมขอบเขตแคไหน และแตละขอมีความแตกตางกันอยางไร เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ในขั้นตอนตอไปเปนไปอยางสะดวกและถูกตอง
ขั้นตอนตอมา คือ ขั้นตอนของการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ใหกับหนวยงาน
วิสัยทัศน หมายถึง สิ่งที่เราตองการใหหนวยงานเปน ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยการ
จัดทําวิสยั ทัศนของหนวยงาน ควรกระทําเมื่อเราไดกําหนดพันธกิจของหนวยงานเปนที่เรียบรอยแลว
จากนั้น จึงนําพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม วาหนวยงานจักตองดําเนินการในเรื่องใดบาง และ
เพื่อใหหนวยงานสามารถบรรลุพันธกิจไดครบถวนทุกขอ หนวยงานตองมีความเปนเลิศในดานใด หรือ
ควรมุงเนนไปในทิศทางใด
ขั้นตอนที่สาม คือ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (strategy issue)
ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน ประเด็น
ยุทธศาสตรนี้ สามารถทําไดโดยการนําพันธกิจแตละขอมาพิจารณาวาในพันธกิจแตละขอนั้นหนวยงาน
ตองการดําเนินการในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
ตองการใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
ทั้งนี้ ในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตรของแตละหนวยงานนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําแผน
บริหารราชการแผนดินของกระทรวงตนสังกัดมาเปนหลักประกอบการพิจารณาดวย
ขั้นตอนที่สี่ คือ การกําหนดเปาประสงค (goal) ของแผนยุทธศาสตร
เปาประสงค หมายถึง สิ่งที่หนวยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยตองนําประเด็นยุทธศาสตรมา
พิจารณาวา หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแตละขอแลว ใคร
เปนผูไดรับผลประโยชน และไดรับประโยชนอยางไร ยกตัวอยางเชน เปาประสงคของกรมสรรพากร
ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ จากตัวอยาง
นี้ ผูไดรับประโยชน คือ ภาครัฐ โดยไดประโยชนคือ สามารถจัดเก็บภาษีไดมากพอที่จะนําไปพัฒนา
ประเทศในดานตาง ๆ ได นั่นเอง

ขั้นตอนที่หา คือขั้นตอนของการสรางตัวชี้วัด (Key Performance Identification)
ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเปนตัวบงชี้วาหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคที่วางไว
ไดหรือไม ขั้นตอนนี้ เราจะตองพิจารณาหาปจจัยที่เปนตัวบงชี้ดังกลาว และตองใชถอยคําที่ชัดเจน
ทั้งในแงของคําจํากัดความและการระบุขอบเขต เชน “จํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการในหนึ่งเดือน”
เปนตน โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนําเปนหลักในการกําหนดคาเปาหมายในลําดับตอไป
ขั้นตอนที่หก คือ ขั้นตอนของการกําหนดคาเปาหมาย (target)
คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือคาของตัวชี้วัดความสําเร็จ ที่หนวยงานตองการบรรลุขั้นตอน
นี้ เปนขั้นตอนของการกําหนด หรือ ระบุวา ในแผนงานนัน้ ๆ หนวยงานตองการทําอะไร ใหไดเปน
จํานวนเทาไร และภายในกรอบระยะเวลาเทาใด จึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย เชน ตองผลิตนักสังคม
สงเคราะหเพิ่มเปนจํานวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ป เปนตน
ขั้นตอนสุดทาย คือ ขั้นตอนของการกําหนดกลยุทธ (strategy)
กลยุ ท ธ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ห น ว ยงานจะดํ า เนิ น การเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า ประสงค โดย กลยุ ท ธ นี้
จะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปจจัยแหงความสําเร็จ (critical success factors) เปนสําคัญ กลาวคือ
ตองพิจารณาวาในการที่จะบรรลุเปาประสงคขอหนึ่ง ๆ นั้น มีปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จ และเรา
จําเปนตองทําอยางไร จึงจะไปสูจุดนั้นได
การเขียนแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
การเขียนแผนที่ยุทธศาสตร นั้น เปนการนําเอา แนวความคิดเรื่อง Balance Scorecard หรือการ
บริหารงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางรอบดาน และเปนเหตุเปนผลตอกัน มาเขียนเปนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธของมิติตาง ๆ อยางเปนขั้นเปนตอน โดยแผนที่ยุทธศาสตรจะเปนเสมือน แผนที่ที่จะคอย
นําทางหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรที่วางไวได
ตัวอยาง การบริหารงานของภาคเอกชน มักจะมุงเนนความสําเร็จในดานตาง ๆ คือ Customer Perspective
- Financial Perspective
- Internal business Perspective
- Learning and Growth Perspective
สวนการบริหารงานในภาครัฐซึ่งเปนหนวยงานหรือองคกรที่จัดตั้งขึ้นมิใชเพื่อจุดประสงคในการ
แสวงหาผลกําไร ก็จะมีมติ ิทมี่ ุงเนนใหความสําคัญแตกตางกันไป โดยการบริหารงานของภาครัฐจะ
มุงเนนความสําเร็จในดานตาง ๆ คือ
ดานประสิทธิผล
ดานคุณภาพการบริการ
ดานประสิทธิภาพ

ดานการพัฒนาองคกร
มิติทางดานประสิทธิผล
ในมิติของประสิทธิผลนั้น หนวยงานตองพิจารณาวา หากหนวยงานไดดําเนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตรใดประเด็นหนึ่งจนเปนผลสําเร็จแลว จะกอใหเกิดผลดีตอประเทศชาติและ
สังคมสานรวมอยางไรบาง
มิติทางดานคุณภาพการบริการ
ในสวนของมิติทางดานคุณภาพการบริการนั้น ตองพึงระลึกวา การจัดทําบริการสาธารณะของ
ภาครัฐนั้น มีกลุมเปาหมายหลักที่ตองคํานึงถึงอยูดวยกัน 2 กลุม คือ กลุมผูรับบริการ (หรือประชาชน)
และกลุมของภาคี (เชน NGOs หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ หรือหนวยงานภาคเอกชน เปนตน)
การกํ า หนดคุ ณ ภาพการบริ ก ารนั้ น จะเป น การระบุ ว า ในการที่ จ ะส ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให
ประสิทธิ ผลที่ เราตั้ ง ไวนั้ น ประสบความสําเร็ จ ได ผูรับบริการจะตอ งไดรับประโยชน ดา นใด จาก
หนวยงาน เชน ไดรับโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดรับรูความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนตน
ตลอดจนการระบุถึงบทบาทของภาคี วาภาคีจะตองใหความรวมมือกับหนวยงานของเราอยางไร ในดาน
ใดบาง
มิติทางดานประสิทธิภาพ
ในมิตินี้จะคํานึงถึงปจ จัยหรือทรั พยากรนําเขา (input) ในเชิงเปรียบเทียบกับ ผลผลิตที่ไ ด
(output) กลาวคือ หากหนวยงานสามารถทํางานใด ๆ ใหอัตราสวนระหวางทรัพยากรนําเขากับผลผลิตมี
คานอยไดเทาใด ก็หมายถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานนั้น ๆ มีมากเทานั้น
ฐานคิดในการกําหนดประสิทธิภาพของงานนั้น ตองเริ่มตนที่ขอบเขตอํานาจของหนวยงาน
โดยใหผูเขียนแผนที่ยุทธศาสตรทําการระบุ หนวยงาน กอง สํานัก ที่มีขอบเขตอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
กั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร นั้ น ๆ ลงไปในแผนฯ แลว ทํ า การพิ จ ารณาต อ ไปว า หน ว ยงานนั้ น ๆ ต อ ง
รับผิดชอบดําเนินการอยางไรบาง เพื่อใหผูรับบริการไดรับประโยชนตาง ๆ และตองดําเนินการอยางไร
เพื่อใหภาคีใหความรวมมือกับหนวยงาน ตามที่กําหนดไวในมิติดานคุณภาพการบริการ
มิติทางดานการพัฒนาองคกร
ในสวนนี้ หนวยงานตองหันกลับมาพิจารณาทบทวนศักยภาพของตนเอง เพื่อใหทราบวาตองมี
การพัฒนาทักษะของบุคลากรในสังกัดในดานใดบาง รวมถึงตองมีการพัฒนาขีดความรูความสามารถใน
ดานเทคโนโลยีขององคกรอยางไรบาง จึงจะทําใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานจนกอใหเกิด
ประสิทธิภาพตามที่กําหนดไวได
ในการเขียนแผนที่ยุทธศาสตรนั้น นอกจากจะมีการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธของ
ปจจัยในมิติตาง ๆ แลว ยังมีการกําหนดตัวชีว้ ัด (KPI) คาเปาหมาย และโครงการริเริ่มสรางสรรคลงไป
อีกดวย

ในการเขียนแผนที่ยุทธศาสตรนี้จะตองมีการทําลุกศร เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธกัน
ของมิติและขัน้ ตอนตาง ๆ โดยลูกศรจะลากจากปจจัยทีเ่ ปนเหตุไปยังปจจัยที่เปนผล และจะสรางลูกศร
เฉพาะในสวนที่ปจจัยเหลานัน้ มีความสัมพันธเปนเหตุเปนผลกันโดยตรงเทานั้น
การกําหนดตัวชี้วัดในแผนทีย่ ุทธศาสตรนั้น ตองมีการกําหนดทั้งในสวนของ ตัวชีว้ ัดเหตุ
และตัวชีว้ ัดผล โดยมักจะกําหนดตัวชี้วดั เริม่ จากมิติดานประสิทธิผล เรื่อยไปจนถึงมิติดานการพัฒนา
องคกร ตามลําดับ

นางสาวเกศกนก ไทยแท

