
การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรของหนวยงาน 
การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

 ยุทธศาสตร  หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหนวยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเปนส่ิงท่ี
สําคัญยิ่งในการจัดทํายุทธศาสตร โดยผูจัดทําจําเปนตองกําหนด  จุดหมายของหนวยงานใหชัดเจน 
เพื่อใหยุทธศาสตรท่ีไดออกมานั้นตรงตามความตองการ และดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง 
 ขั้นตอนแรกในการจัดทําแผนยุทธศาสตร คือ ขั้นตอนของการกําหนดพันธกิจ (mission)  
 พันธกิจ หมายถึง กรอบ หรือขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน การกําหนดพันธกิจ 
สามารถทําไดโดย นําภารกิจ (หรือหนาท่ีความรับผิดชอบ) แตละขอท่ีหนวยงานไดรับมอบหมายต้ังแต
แรกกอต้ัง มาเปนแนวทาง ท้ังนี้ ผูจัดทําตองกําหนดใหชัดเจนวาพันธกิจแตละขอมีความหมาย
ครอบคลุมขอบเขตแคไหน และแตละขอมีความแตกตางกันอยางไร  เพื่อใหการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ในข้ันตอนตอไปเปนไปอยางสะดวกและถูกตอง 
 ขั้นตอนตอมา คือ ขั้นตอนของการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ใหกับหนวยงาน  
 วิสัยทัศน หมายถึง ส่ิงท่ีเราตองการใหหนวยงานเปน ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยการ
จัดทําวิสัยทัศนของหนวยงาน ควรกระทําเม่ือเราไดกําหนดพันธกจิของหนวยงานเปนท่ีเรียบรอยแลว 
จากนั้น จึงนําพันธกิจท้ังหมด มาพิจารณาในภาพรวม วาหนวยงานจักตองดําเนินการในเร่ืองใดบาง และ
เพื่อใหหนวยงานสามารถบรรลุพันธกิจไดครบถวนทุกขอ หนวยงานตองมีความเปนเลิศในดานใด หรือ
ควรมุงเนนไปในทิศทางใด 
 ขั้นตอนท่ีสาม คือ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (strategy issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักท่ีตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน ประเด็น
ยุทธศาสตรนี้ สามารถทําไดโดยการนําพันธกิจแตละขอมาพิจารณาวาในพันธกจิแตละขอนั้นหนวยงาน
ตองการดําเนนิการในประเด็นใดเปนพเิศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว 
ตองการใหเกดิผลการเปล่ียนแปลงในทิศทางใด 
 ท้ังนี้ ในการจดัทําประเดน็ยทุธศาสตรของแตละหนวยงานน้ัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําแผน
บริหารราชการแผนดินของกระทรวงตนสังกัดมาเปนหลักประกอบการพิจารณาดวย 
 ขั้นตอนท่ีส่ี คอื การกําหนดเปาประสงค (goal) ของแผนยุทธศาสตร 
 เปาประสงค หมายถึง ส่ิงท่ีหนวยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยตองนําประเด็นยุทธศาสตรมา
พิจารณาวา หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแตละขอแลว ใคร
เปนผูไดรับผลประโยชน และไดรับประโยชนอยางไร ยกตัวอยางเชน เปาประสงคของกรมสรรพากร 
ประการหน่ึง คือ รัฐมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ จากตัวอยาง
นี้ ผูไดรับประโยชน คือ ภาครัฐ โดยไดประโยชนคือ สามารถจัดเก็บภาษีไดมากพอท่ีจะนําไปพัฒนา
ประเทศในดานตาง ๆ ได นั่นเอง 
 



 ขั้นตอนท่ีหา คือขั้นตอนของการสรางตัวชี้วัด (Key Performance Identification) 
 ตัวชี้วัด หมายถึง ส่ิงท่ีจะเปนตัวบงช้ีวาหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาประสงคท่ีวางไว
ไดหรือไม ข้ันตอนนี้ เราจะตองพิจารณาหาปจจัยท่ีเปนตัวบงช้ีดังกลาว และตองใชถอยคําท่ีชัดเจน           
ท้ังในแงของคําจํากัดความและการระบุขอบเขต เชน “จํานวนสมาชิกท่ีเขารวมโครงการในหนึ่งเดือน” 
เปนตน โดยตัวช้ีวัดนี้จะถูกนําเปนหลักในการกําหนดคาเปาหมายในลําดับตอไป 
 ขั้นตอนท่ีหก คือ ขั้นตอนของการกําหนดคาเปาหมาย (target)  
 คาเปาหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือคาของตัวช้ีวัดความสําเร็จ ท่ีหนวยงานตองการบรรลุข้ันตอน
นี้ เปนข้ันตอนของการกําหนด หรือ ระบุวา ในแผนงานนัน้ ๆ หนวยงานตองการทําอะไร ใหไดเปน
จํานวนเทาไร และภายในกรอบระยะเวลาเทาใด จึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย เชน ตองผลิตนักสังคม
สงเคราะหเพิ่มเปนจํานวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ป เปนตน 
 ขั้นตอนสุดทาย คือ ขั้นตอนของการกําหนดกลยุทธ (strategy) 
 กลยุทธ หมายถึง ส่ิงท่ีหนวยงานจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค โดย  กลยุทธนี้                 
จะกําหนดข้ึนจากการพิจารณาปจจัยแหงความสําเร็จ (critical success factors) เปนสําคัญ กลาวคือ                
ตองพิจารณาวาในการท่ีจะบรรลุเปาประสงคขอหนึ่ง ๆ นั้น มีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอความสําเร็จ และเรา
จําเปนตองทําอยางไร จึงจะไปสูจุดนั้นได 

การเขียนแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) 
 การเขียนแผนท่ียุทธศาสตร นั้น เปนการนําเอา แนวความคิดเร่ือง Balance Scorecard หรือการ
บริหารงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางรอบดาน และเปนเหตุเปนผลตอกัน มาเขียนเปนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธของมิติตาง ๆ อยางเปนข้ันเปนตอน โดยแผนท่ียุทธศาสตรจะเปนเสมือน แผนท่ีท่ีจะคอย
นําทางหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรท่ีวางไวได  
 ตัวอยาง การบริหารงานของภาคเอกชน มักจะมุงเนนความสําเร็จในดานตาง ๆ คือ  - 
Customer Perspective 
 - Financial Perspective 
 - Internal business Perspective 
 - Learning and Growth Perspective 
สวนการบริหารงานในภาครัฐซ่ึงเปนหนวยงานหรือองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนมิใชเพื่อจดุประสงคในการ
แสวงหาผลกําไร ก็จะมีมิติท่ีมุงเนนใหความสําคัญแตกตางกันไป โดยการบริหารงานของภาครัฐจะ
มุงเนนความสําเร็จในดานตาง ๆ คือ 

ดานประสิทธิผล 
ดานคุณภาพการบริการ 
ดานประสิทธิภาพ  
 



ดานการพัฒนาองคกร 
มิติทางดานประสิทธิผล 
ในมิติของประสิทธิผลนั้น หนวยงานตองพิจารณาวา หากหนวยงานไดดําเนินการ 

ตามประเด็นยทุธศาสตรใดประเด็นหนึ่งจนเปนผลสําเร็จแลว จะกอใหเกิดผลดีตอประเทศชาติและ
สังคมสานรวมอยางไรบาง 
 มิติทางดานคณุภาพการบริการ 
 ในสวนของมิติทางดานคุณภาพการบริการนั้น ตองพึงระลึกวา การจัดทําบริการสาธารณะของ
ภาครัฐนั้น มีกลุมเปาหมายหลักท่ีตองคํานึงถึงอยูดวยกัน 2 กลุม คือ กลุมผูรับบริการ (หรือประชาชน) 
และกลุมของภาคี (เชน NGOs หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ หรือหนวยงานภาคเอกชน เปนตน) 
 การกําหนดคุณภาพการบริการนั้น  จะเปนการระบุวา  ในการท่ีจะสงเสริมผลักดันให
ประสิทธิผลท่ีเราต้ังไวนั้น ประสบความสําเร็จได ผูรับบริการจะตองไดรับประโยชนดานใด จาก
หนวยงาน เชน ไดรับโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ไดรับรูความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เปนตน 
ตลอดจนการระบุถึงบทบาทของภาคี วาภาคีจะตองใหความรวมมือกับหนวยงานของเราอยางไร ในดาน
ใดบาง 
 มิติทางดานประสิทธิภาพ 
 ในมิตินี้จะคํานึงถึงปจจัยหรือทรัพยากรนําเขา (input) ในเชิงเปรียบเทียบกับ  ผลผลิตท่ีได 
(output) กลาวคือ หากหนวยงานสามารถทํางานใด ๆ ใหอัตราสวนระหวางทรัพยากรนําเขากับผลผลิตมี
คานอยไดเทาใด ก็หมายถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานนั้น ๆ มีมากเทานั้น 
 ฐานคิดในการกําหนดประสิทธิภาพของงานน้ัน ตองเร่ิมตนท่ีขอบเขตอํานาจของหนวยงาน 
โดยใหผูเขียนแผนท่ียุทธศาสตรทําการระบุ หนวยงาน กอง สํานัก ท่ีมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
กับประเด็นยุทธศาสตรนั้น ๆ ลงไปในแผนฯ แลวทําการพิจารณาตอไปวา หนวยงานนั้น ๆ ตอง
รับผิดชอบดําเนินการอยางไรบาง เพื่อใหผูรับบริการไดรับประโยชนตาง ๆ และตองดําเนินการอยางไร
เพื่อใหภาคีใหความรวมมือกับหนวยงาน ตามท่ีกําหนดไวในมิติดานคุณภาพการบริการ 
 มิติทางดานการพัฒนาองคกร 
 ในสวนนี้ หนวยงานตองหันกลับมาพิจารณาทบทวนศักยภาพของตนเอง เพื่อใหทราบวาตองมี
การพัฒนาทักษะของบุคลากรในสังกัดในดานใดบาง รวมถึงตองมีการพัฒนาขีดความรูความสามารถใน
ดานเทคโนโลยีขององคกรอยางไรบาง จึงจะทําใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานจนกอใหเกิด
ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดไวได 
 ในการเขียนแผนท่ียุทธศาสตรนั้น นอกจากจะมีการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพนัธของ
ปจจัยในมิติตาง ๆ แลว ยังมีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) คาเปาหมาย และโครงการริเร่ิมสรางสรรคลงไป
อีกดวย 



 ในการเขียนแผนท่ียุทธศาสตรนี้จะตองมีการทําลุกศร เพื่อแสดงถึงความเช่ือมโยงสัมพันธกัน
ของมิติและข้ันตอนตาง ๆ โดยลูกศรจะลากจากปจจัยท่ีเปนเหตุไปยังปจจัยท่ีเปนผล และจะสรางลูกศร
เฉพาะในสวนท่ีปจจัยเหลานัน้มีความสัมพนัธเปนเหตุเปนผลกันโดยตรงเทานั้น 
 การกําหนดตัวช้ีวัดในแผนท่ียุทธศาสตรนั้น ตองมีการกาํหนดท้ังในสวนของ    ตัวช้ีวัดเหตุ 
และตัวช้ีวัดผล โดยมักจะกําหนดตวัช้ีวดัเร่ิมจากมิติดานประสิทธิผล เร่ือยไปจนถึงมิติดานการพัฒนา
องคกร ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
         นางสาวเกศกนก  ไทยแท 


