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การบริหารเชิงกลยุทธการบริหารเชิงกลยุทธ

• กลยทุธ หรือยุทธศาสตร  หมายถงึ การมุงเนนหรือ
ทุมเททรัพยากรไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวสามารถ
นําพา หมูคณะ องคกร ไปสูความสําเร็จหรือบรรลุ
วัตถปุระสงคที่ตั้งไว 

• ผูนําที่กําหนดวัตถุประสงคในการบริหารไวชัดเจน
พรอมคิดยุทธศาสตรที่จะบรรลุวัตถปุระสงคไวอยาง
ชาญฉลาดและสมเหตุสมผล จะเปนผูนํา ที่มี
วิสัยทัศน (Vision) เปนผูนําที่จัดการ หมูคณะ 
องคกร ประเทศอยางมียทุธศาสตร 
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การบริหารเชิงกลยุทธ

• การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการตาม
วัตถุประสงค(Management by Objects – MBO)

• วัตถุประสงคนั้นตองไดรับการ กําหนด  ทบทวนให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป หรือเรียกวา 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives)

• การบริหารเชิงกลยุทธ จึงเริ่มตนดวยการประเมิน
สถานการณ (Situation Analysis)  การกําหนดวิสัยทัศน 
หรือเปาหมายในการบริหาร การจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การนําแผนสูการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน
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การปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม มีโครงการที่

ชัดเจน

ยุทธศาสตร

เปาหมาย ?

?

- การทํางานแบบแกปญหาเฉพาะหนา
- แกผาเอาหนารอด

การปฏิบัติงาน
ตามยะถากรรม 
หรือตามกระแส

เปนการปฏบิัติภายใต
ยุทธศาสตรเพื่อมุงสู
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่
กําหนด

การบริหารงานเชิงกลยุทธและการบริหารงานแบบไมมีเปาหมาย
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กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ

วิสัยทศัน

ประเดน็ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ
แผนงานโครงการ

องคประกอบที่สําคญั
(กระบวนงาน, บุคลากร, เทคโนโลย,ี สารสนเทศ ,ความรู ,โครงสรางพื้นฐาน)

กา
รป
ระ
เมิ
นผ
ลก
าร
ปฏิ
บัติ
งา
น
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  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ

วางยุทธศาสตร

Strategy 
Formulation

วางยุทธศาสตร

Strategy 
Formulation

นาํยุทธศาสตร
ไปปฏิบัติ

Strategy 
Implementation

ติดตามติดตาม  
ประเมนิผลประเมนิผล

Strategic Strategic 
ControlControl

• วิสัยทัศน
• ประเดน็ยุทธศาสตร
• เปาประสงค  
ตวัชี้วดั/คาเปาหมาย กลยุทธ

• Strategy Map

การปรับแตง
• กระบวนงาน 
• โครงสราง
• เทคโนโลยี 
• คน

แผนปฏบิัติการ • กํากับตดิตามและ 
ประเมินผล 

• ทบทวนสถานการณ  
เพื่อวางยุทธศาสตรใหม

การ บริหารรัฐกิจแนวใหมการ

Blueprint for Change
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องคกรที่มุงเนนยุทธศาสตร (Strategy-focused Organization)

การบริหารกระบวนการ

การดูแลผูรับบริการ

Reengineering
Lean Enterprise
Six Sigma  TQM

กระบวนการบริหารลูกคา

การพัฒนาขั้นตอนการทาํงานใหดีขึ้น

ความโปรงใส มีสวนรวม

ทุนมนุษย

ทุนขอมูลสารสนเทศ & ทุนความรู

การวางระบบบริหารจัดการ
สินทรัพยที่จับตองไมได

ทุนองคกรก
าร
บ
ริห
าร
ก
าร
เป
ล
ี่ย
น
แป
ล
ง 

(B
lu

ep
ri

n
t 

fo
r 

C
h

an
ge

)

ลดรอบระยะเวลาดําเนนิการ

เพิ่มผลผลิต

ลดตนทุน & ความสูญเสีย

เพิ่มความพึงพอใจ

เพิ่มความไววางใจ

เพิ่มความพรอมเชิง
ยุทธศาสตร

เพิ่ม
คุณคา
Value

Creation

ประสิทธิภาพ

Efficiency

คุณภาพ

Quality

ขีดสมรรถนะ

Capacity
Building

Effectiveness



• การปรับโครงสรางระบบราชการ  ( รวมถึงการ
พัฒนาระบบบริหารงานของกลุมภารกิจ และ การ
ทํางานแบบเมตริกซ )
•การจัดองคกรรูปแบบใหม ( องคการมหาชนและ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ )
•การสอบทานการใชจายเงิน และบทบาทภารกิจ
•การเปดโอกาสใหเอกชน/องคกรที่ไมใชภาค
ราชการเขามาแขงขนัในการใหบริการสาธารณะ
(Contestability)
• การคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม และการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการถือครองทรัพยสินของ
หนวยงานในภาครัฐ   (Capital Charges)

• การบริหารการเปลี่ยนแปลง
• ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
• การเรียนรูผานสื่อทางอีเล็กทรอนิกส   
• การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน : I AM    
READY

• การวางยุทธศาสตรและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

• การจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการ
และ การประเมินผลการดําเนินงาน 
(Performance Scorecard) 

•  มาตรการเสริมสรางแรงจงูใจตามผลงาน  

• รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government)
• การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ 
คลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

• นักบริหารที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร
• นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม
• การปรับปรุงเงินเดือนและคาตอบแทน

• มาตรฐานการใหบริการภาครัฐ  
• การออกแบบกระบวนการทํางานใหม 
• การปรับปรุงแกไขกฎหมาย และ 
ระเบียบขั้นตอนที่เปนอุปสรรค

• การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e- Service)

• call center 1111
• ศูนยบริการรวม (Service Link)

Government Counter Services

• การมีสวนรวมของประชาชน
• การตรวจสอบภาคประชาชน 
( People’s Audit )
• Lay Board
• การสรางเครือขายการพัฒนา
ระบบราชการ

ปรับบทบาท 
ภารกิจและขนาด
ใหมีความเหมาะสม

พัฒนาคณุภาพ

การใหบริการ

ประชาชนที่ดีขึน้

ยกระดบั
ขีดความสามารถ
และมาตรฐาน
การทํางาน
ใหอยูระดับสูง

เเ

การพัฒนา
ระบบราชการ
เพื่อประโยชนสุข
 ของประชาชน

เปดระบบ
ราชการ

สูกระบวนการ
ประชาธิปไตย

ยุทธศาสตรการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการไทยระบบราชการไทย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย

ยทุธศาสตร 1: การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวธิีการทํางาน

ยทุธศาสตร 2: การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
ยทุธศาสตร 3: การปรับรื้อระบบการเงินและการงบประมาณ
ยทุธศาสตร 4: การทบทวนระบบบุคคลและคาตอบแทนใหม

ยทุธศาสตร 5: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม

และคานิยมของระบบราชการ

ยทุธศาสตร 6: การเสริมสรางความทันสมัย (รัฐบาลอิเล็กทรอนกิส)
ยทุธศาสตร 7: การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามสีวนรวม



10

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
สวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อให
เกิดประโยชนสุขตอประชาชนตาม
แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
สวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อให
เกิดประโยชนสุขตอประชาชนตาม
แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด

 มิติที่ 2 : มิตดิานคุณภาพการใหบริการ
สวนราชการแสดงการใหความสําคัญ
กับผูรับบริการในการใหบริการที่มี
คุณภาพ  สร างความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ

 มิติที่ 2 : มิตดิานคุณภาพการใหบริการ
สวนราชการแสดงการใหความสําคัญ
กับผูรับบริการในการใหบริการที่มี
คุณภาพ  สร างความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ
สวนราชการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการเชน การลดคาใชจาย 
และการลดระยะเวลาการใหบริการ 
เปนตน

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ
สวนราชการแสดงความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการเชน การลดคาใชจาย 
และการลดระยะเวลาการใหบริการ 
เปนตน

มิติที่ 4 :มิติดานการพัฒนาองคกร
ส วนราชการแสดงความสามารถในการ
เตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ 
ไดแก การพัฒนาระบบบริหารความรู การ
จัดการสารสนเทศ การจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง การจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย 
และการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ เปนตน

มิติที่ 4 :มิติดานการพัฒนาองคกร
ส วนราชการแสดงความสามารถในการ
เตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ 
ไดแก การพัฒนาระบบบริหารความรู การ
จัดการสารสนเทศ การจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง การจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย 
และการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ เปนตน

มิติการประเมนิผลฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 4 ดาน

Financial Perspective Internal Work Process Perspective

Customer Perspective Learning & Growth Perspective

50% 10%

10% 30%

(100%)



การจัดทํายุทธศาสตร การแปลงยุทธศาสตร
ไปสูการปฏบิัติ

แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการรายป

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

กลยุทธ

เปาประสงค
(ตัวชี้วัด/เปาหมาย)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
S
W
O
T

แผนปฏิบัติราชการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการประเมิน

Blueprint for 
Change

โครงสราง

กฎ/
ระเบียบปฏิบัติ

กระบวนการ/
เทคโนโลยี

ประชาชน

ความ
สอดคลองกัน

กระบวนการในการจดัทําแผนยุทธศาสตร



12

กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

การวิเคราะหปจจัยทาง
ยุทธศาสตร

การกําหนดทิศทางของ
หนวยงาน

การวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญ
ที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ

เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน

การกําหนดเปาประสงค
สําหรับแตละประเด็น

การกําหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายของแตละ

เปาประสงค

การกําหนดกลยุทธหรือสิ่งที่
จะทําเพื่อใหบรรลุเปาประสงค

จุดแขง็ จุดออน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT)

วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)

เปาประสงค (Goals)

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 
และ เปาหมาย (Target)

กลยุทธ (Strategies)
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กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

การ
เตรียม
การ

การการ
เตรียมเตรียม
การการ

การกําหนด
ยุทธศาสตร
/กลยุทธ

การกําหนดการกําหนด
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร
//กลยุทธกลยุทธ

การ
กําหนด   
วิสัยทัศน  
และ

พันธกิจ

การการ
กําหนดกําหนด      
วิสัยทัศนวิสัยทัศน    
และและ

พันธพันธกิจกิจ

การ
วิเคราะห
สถานการณ

และ
ศักยภาพ

การการ
วิเคราะหวิเคราะห
สถานการณสถานการณ

และและ
ศักยภาพศักยภาพ

การ
กําหนด
โครงการ

การการ
กําหนดกําหนด
โครงการโครงการ

… มิไดมีความแตกตางจากขั้นตอนพื้นฐานการวางแผนยุทธศาสตรโดยทั่วไป



Where we were?……..….
(เราอยูที่ไหน)

Where we want to be?….
(เราตองการจะไปทางไหน)

How can we get there?……
(เราจะไปถึงไดอยางไร)

Situation analysis
(วิเคราะหสถานภาพ)

SWOT

VISION  (วิสัยทัศน)

Strategy (กลยทุธ)

Action plan 
(แผนปฏิบัติการ)

หลักการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

(1)

(2)

(3)

เพื่อตอบคําถามตอไปนี้
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นิยามศพัทที่ใชเบื้องตน

Vision วิสัยทัศน สิ่งที่อยากจะใหหนวยงาน
เปนในอีก 3 – 5 ปขางหนา

Mission พันธกิจ กรอบ ขอบเขต การ
ดําเนินงานของหนวยงาน

Strategic 
Issues

ประเด็นยุทธศาสตร
/ยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเด็นหลักตองคํานึงถึง 
ตองพัฒนา ตองมุงเนน

Goal เปาประสงค
(จุดมุงหมาย)

อะไรคือสิ่งที่หนวยงาน
อยากจะบรรลุ

Key Performance 
Indicators (KPI) ตัวชี้วัด

สิ่งที่จะเปนตัวบอกวา
หนวยงานสามารถบรรลุ
เปาประสงคหรือไม

Target เปาหมาย ตัวเลข หรือ คา ของ
ตัวชี้วัดที่จะตองไปใหถึง

Strategy กลยุทธ/
แนวทางการพัฒนา

สิ่งที่หนวยงานจะทําเพื่อให
บรรลุเปาประสงค

Vision วิสัยทัศน สิ่งที่อยากจะใหหนวยงาน
เปนในอีก 3 – 5 ปขางหนา

Mission พันธกิจ กรอบ ขอบเขต การ
ดําเนินงานของหนวยงาน

Strategic 
Issues

ประเด็นยุทธศาสตร
/ยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเด็นหลักตองคํานึงถึง 
ตองพัฒนา ตองมุงเนน

Goal เปาประสงค
(จุดมุงหมาย)

อะไรคือสิ่งที่หนวยงาน
อยากจะบรรลุ

Key Performance 
Indicators (KPI) ตัวชี้วัด

สิ่งที่จะเปนตัวบอกวา
หนวยงานสามารถบรรลุ
เปาประสงคหรือไม

Target เปาหมาย ตัวเลข หรือ คา ของ
ตัวชี้วัดที่จะตองไปใหถึง

Strategy กลยุทธ/
แนวทางการพัฒนา

สิ่งที่หนวยงานจะทําเพื่อให
บรรลุเปาประสงค



S = จุดแข็ง  (Strength)

W = จุดออน  (Weakness)

SWOT  ANALYSIS

คือ การวิเคราะหสถานภาพขององคกร โดยใชหลกัการ
วิเคราะหปจจัยภายใน คือ

O = โอกาส  (Opportunity)

T = ภาวะคุกคาม/อุปสรรค  (Threat)

และการวิเคราะหปจจัยภายนอก คือ



จุดแข็ง (Strength: S)
เปนการพิจารณาปจจัย
ภายในองคกรวามีสวนดี 

ความเขมแขง็ 
ความสามารถ ศักยภาพ 
สวนที่สงเสริมความสําเร็จ 

จุดแข็ง (Strength: S)
เปนการพิจารณาปจจัย
ภายในองคกรวามีสวนดี 

ความเขมแขง็ 
ความสามารถ ศักยภาพ 
สวนที่สงเสริมความสําเร็จ 

จุดออน (Weakness: W)
เปนการพิจารณาปจจัย
ภายในองคกรวามีสวนเสีย 
ความออนแอ ขอจํากัด 
ความไมพรอม รวมทั้ง
ประเด็นปญหาและความ
ตองการพื้นที่อยางไร

จุดออน (Weakness: W)
เปนการพิจารณาปจจัย
ภายในองคกรวามีสวนเสีย 
ความออนแอ ขอจํากัด 
ความไมพรอม รวมทั้ง
ประเด็นปญหาและความ
ตองการพื้นที่อยางไร

โอกาส (Opportunity: O)
เปนการศึกษา

สภาพแวดลอมภายนอก
(Outside in) วามีสภาพ
เปนเชนไร และจะสรางให
เกิดโอกาศใดใหกับองคกร

อยางไร

โอกาส (Opportunity: O)
เปนการศึกษา

สภาพแวดลอมภายนอก
(Outside in) วามีสภาพ
เปนเชนไร และจะสรางให
เกิดโอกาศใดใหกับองคกร

อยางไร

ปจจัย
ภายใน
ปจจัย
ภายใน

ปจจัย
ภายนอก
ปจจัย
ภายนอก

อุปสรรค (Threat: T)
เปนการศึกษา

สภาพแวดลอมภายนอก 
(Outside in) ที่เปน

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม 
กอใหเกิดผลเสียหรือเปน
ขอจํากัดตอองคกรอยางไร

อุปสรรค (Threat: T)
เปนการศึกษา

สภาพแวดลอมภายนอก 
(Outside in) ที่เปน

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม 
กอใหเกิดผลเสียหรือเปน
ขอจํากัดตอองคกรอยางไร

การวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพ
การพัฒนาขององคกร (SWOT Analysis)
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ตัวอยาง (Example)

จุดแข็ง (Strength: S)
•มีความสัมพันธที่ดีกับหนวยราชการตางๆ
•ที่ทําการองคการฯสามารถรองรับและปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

•มีการสนบัสนุนและพัฒนาบุคลากร
•ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอพนักงาน และ
มีการบรหิารงานอยางโปรงใส

•บุคลากรไดรับสวัสดิการที่ดี

จุดแข็ง (Strength: S)
•มีความสัมพันธที่ดีกับหนวยราชการตางๆ
•ที่ทําการองคการฯสามารถรองรับและปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

•มีการสนบัสนุนและพัฒนาบุคลากร
•ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอพนักงาน และ
มีการบรหิารงานอยางโปรงใส

•บุคลากรไดรับสวัสดิการที่ดี

จุดออน (Weakness: W)
• ขาดการจัดเกบ็ขอมูลที่ดีของอบต.
• การปฏิบัติงานของบุคลากรทํางานยึดติดรูป
แบบเดิม ขาดการริเริ่มในการพัฒนางาน

• บุคลากรทุกระดับยังไมเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง ขาดความรูในการปฏิบัติงาน

• การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรใน
องคกรยงัมีนอย

จุดออน (Weakness: W)
• ขาดการจัดเกบ็ขอมูลที่ดีของอบต.
• การปฏิบัติงานของบุคลากรทํางานยึดติดรูป
แบบเดิม ขาดการริเริ่มในการพัฒนางาน

• บุคลากรทุกระดับยังไมเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง ขาดความรูในการปฏิบัติงาน

• การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรใน
องคกรยงัมีนอย

โอกาส (Opportunity: O)
• นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น

• ความเปนนิติบุคคลในการบริหาร
จัดการการโดยมีกฎหมายรองรับ

• การมีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรที่สูง

โอกาส (Opportunity: O)
• นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่น

• ความเปนนิติบุคคลในการบริหาร
จัดการการโดยมีกฎหมายรองรับ

• การมีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรที่สูง

ภยัคุกคาม (Threat: T)
• ความเชื่อถือ และศรัทธาจาก
ประชาชนมีนอยมาก และยังมี
เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น

• กระบวนการตรวจสอบและการ
ประกันคุณภาพยังไมชัดเจน

ภยัคุกคาม (Threat: T)
• ความเชื่อถือ และศรัทธาจาก
ประชาชนมีนอยมาก และยังมี
เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น

• กระบวนการตรวจสอบและการ
ประกันคุณภาพยังไมชัดเจน

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาขององคกร (SWOT Analysis)



ตัวอยาง
จุดแข็ง

•มีภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคญัภายในชุมชน
•ประชากรสวนใหญมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเอง

•มีสถานศกึษาสามารถรองรับการเรียนของ
เดก็นกัเรียนพอเพียง และทั่วถึง

•ประชาชนใหความรวมมือในการรวมงาน/
กิจกรรมประเพณีทองถิ่นเปนอยางดี

•มีการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริม

จุดแข็ง
•มีภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคญัภายในชุมชน
•ประชากรสวนใหญมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเอง

•มีสถานศกึษาสามารถรองรับการเรียนของ
เดก็นกัเรียนพอเพียง และทั่วถึง

•ประชาชนใหความรวมมือในการรวมงาน/
กิจกรรมประเพณีทองถิ่นเปนอยางดี

•มีการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริม

จุดออน
•ปญหาดานการคมนาคมไมสะดวก
•ปญหาความยากจน และประสบปญหาภยัแลง
•ปญหาการทะเลาวิวาทของวัยรุน
•ปญหาดานการเกษตร พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ
•คนวัยแรงงานยายถิ่นฐานไปทํางานตางพื้นที่จาํนวน
มาก

•ปญหาดานสุขภาพอนามัย การบริการสาธารณสุข
ไมทั่วถึง

จุดออน
•ปญหาดานการคมนาคมไมสะดวก
•ปญหาความยากจน และประสบปญหาภยัแลง
•ปญหาการทะเลาวิวาทของวัยรุน
•ปญหาดานการเกษตร พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ
•คนวัยแรงงานยายถิ่นฐานไปทํางานตางพื้นที่จาํนวน
มาก

•ปญหาดานสุขภาพอนามัย การบริการสาธารณสุข
ไมทั่วถึง

ความตองการของชุมชน
•ตองการใหมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก
•ตองการยกระดบัรายไดเพิ่มขึ้น
•สงเสริมใหมีการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม

•ตองการใหสงเสริมการจดับริการดานสาธาณ
สุข สรางเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
อยางทั่วถึง

•รับประกนัราคาพืชผลผลิตทางการเกษตร

ความตองการของชุมชน
•ตองการใหมีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก
•ตองการยกระดบัรายไดเพิ่มขึ้น
•สงเสริมใหมีการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม

•ตองการใหสงเสริมการจดับริการดานสาธาณ
สุข สรางเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
อยางทั่วถึง

•รับประกนัราคาพืชผลผลิตทางการเกษตร

ปญหาของชุมชน
•เสนทางการคมนาคมที่ใชในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไมสะดวก

•ปญหาความยากจน รายไดไมพอกับรายจาย
•การทะเลาะวิวาทของวัยรุนในชุมชน
•คนวัยแรงงานอพยพไปทํางานตางถิ่น
•ปญหาดานสุขภาพอนามัย พฤติกรรมการ
บริโภค

•ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา

ปญหาของชุมชน
•เสนทางการคมนาคมที่ใชในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไมสะดวก

•ปญหาความยากจน รายไดไมพอกับรายจาย
•การทะเลาะวิวาทของวัยรุนในชุมชน
•คนวัยแรงงานอพยพไปทํางานตางถิ่น
•ปญหาดานสุขภาพอนามัย พฤติกรรมการ
บริโภค

•ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาของชุมชน
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การวิเคราะหปจจัยภายใน

คือ การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับภายใน
องคกรโดยตรง สามารถดําเนินการและจัดการได  
โดยปกติจะหมายถึง ความสามารถของบุคลากร 
เทคโนโลยี คุณภาพของสินคาและบริการที่องคกร
ผลิตหรือจําหนาย ตลอดจนระบบบริหารจัดการ

ภายในวามีประสิทธิภาพหรือไม 
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เครื่องมือในการประเมิน จุดแข็ง - จดุออน

• VIC

• McKinsey 7S Model

• Value Chain Analysis

• 5-Force Model
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Value Chain (ตามแนวความคิดของ Porter)

การ
นําเขา
วัตถุดิบ

การ
แปรรูป

การ
สงออก
สินคา

การตลาด
และการ
ขาย

การ
บริการ

การจัดการสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก

การทรัพยากรบุคคล

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร

การจัดซื้อขององคกร

( )
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก

 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
คือ  การ วิ เคราะหป จจั ย ที่อยู
นอกเหนือการควบคุมขององคกร  
แตมีผลตอการดําเนินงานของ
องคกร
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General EnvironmentGeneral Environment

องคการองคการ

Operational EnvironmentOperational Environment

ตลาดแรงงาน ตลาด
ลูกคา

Suppliers

Stake-Holders
คูแขง

Social
 สังคม

Technology เทคโนโลยี Economics 

เศรษฐกิจ

Politics

การเมือง

International 
ตางประเทศ

ชุมชน

Opportunities
โอกาส

Threats
ภัยคุกคาม

องคประกอบปจจัยภายนอกที่สําคัญ

• PEST หรอื STEP Analysis
สิ่งแวดลอมทั่วไป

สิ่งแวดลอมในการทํางาน

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูใหบริการ
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เศรษฐกจิ
• แนวโนมรายได
ประชาชาติ

• อัตราดอกเบี้ย

• แหลงบริการเงินทุน

•อัตราเงินเฟอ

•อัตราคนวางงาน

•คาจางแรงงาน

•การลดคาเงนิ

•คาใชจายและ
ความสามารถดาน
พลังงาน

• รายไดตอหัวสุทธิ
ของประชากร

เทคโนโลยี
• คาใชจายรวมของภาครัฐ
ตอการวิจัยและพัฒนา

• คาใชจายรวมของ
ภาคอุตสาหกรรมตอการ
วิจัยและพัฒนา

•จุดหมายตอการ
พัฒนาเทคโนโลยี

•การปกปองสิทธิบัตร

•ผลิตภัณฑใหมๆ

•การถายทอด
เทคโนโลยีใหมๆ จาก
การวิจยัสูการตลาด

•การปรับปรุง
ผลิตภัณฑโดยการใช
เครื่องจกัร

การเมืองการปกครอง

•มาตรการปองกัน
ทุจริต-คอรัปชั่น

•สภาพการบังคับใช
กฎหมาย

•กฎระเบียบดานภาษี

•การกระตุนและสราง
แรงจูงใจพิเศษ

•มาตรการการคากับ
ตางประเทศ

•การสงเสริมและสราง
แรงจูงใจตอการลงทุน
จากบริษทัขามชาติ

•สนับสนนุและสงเสริม
กฎหมายการจางงาน

• เสถยีรภาพของรัฐบาล

วัฒนธรรมและสังคม
•การเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนนิชีวิต

•ความมั่นคงทางอาชีพ

•พฤติกรรมผูบริโภค

•อัตราการสราง
ครอบครัว

•อัตราการขยายตวัของ
ประชากร

•การกระจายตัวกลุม
อายขุองประชากร

•การเคลื่อนยายของ
ประชากร

•การสรางสุขใหกับชีวิต

•อัตราการเกิด

Wheelen, Thomas, L. and Hunger, J., David; Strategic Management and Business Policy; 2004; 9th Edition; 
Pearson.

ตัวอ
ยาง

ตัวแปรสําคัญของสิ่งแวดลอมภายนอก



การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร

• การวางวิสัยทัศนและ
การคิดเชิงกลยทุธ

• Strategy Map

• การบริหารความเสี่ยง

• วางแผนโครงการ

การแปลงแผน
ยุทธศาสตร
• โครงสรางองคกร
(GO/PO/SOE/SDU/etc.)

• การปรับกระบวนงาน

• IT (e-gov)

• คน ( สมรรถนะ 

(Competency)

•วัฒนธรรมขององคกร

• การจัดการความรู

• กฎหมาย

การประเมินผล
• คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (PA)

• BSC

• Individual 
Scorecard 

หลักธรรมาภบิาล

เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (MBNQA)

พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวธิกีารบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 2546

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

การบริหารจัดการยุทธศาสตร

คตป

รายงาน
ขอมูล
สถานการณ
เศรษฐกิจ
และสังคม

G
lo

ba
liz

at
io

n

Making 
strategy 
works

Good 
strategy 

comes first
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รายละเอียดขั้นตอนพื้นฐาน
ในการวางแผนยุทธศาสตร

การ
เตรียมการ
การการ

เตรียมการเตรียมการ

การกาํหนด
ยุทธศาสตร
/กลยุทธ

(ยุทธศาสตร
การพัฒนา/
แนวทางการ
พัฒนา)

การกาํหนดการกาํหนด
ยุทธศาสตรยุทธศาสตร
//กลยุทธกลยุทธ

((ยุทธศาสตรยุทธศาสตร
การพัฒนาการพัฒนา//
แนวทางการแนวทางการ
พัฒนาพัฒนา))

การ
กําหนด
วิสัยทัศน
และ
พันธกิจ

การการ
กําหนดกําหนด
วิสัยทัศนวิสัยทัศน
และและ
พันธพันธกิจกิจ

การ
วิเคราะห
สถานการ
ณและ
ศักยภาพ

การการ
วิเคราะหวิเคราะห
สถานการสถานการ
ณและณและ
ศักยภาพศักยภาพ

การ
กําหนด
โครงการ

การการ
กําหนดกําหนด
โครงการโครงการ

ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4

•แตงตั้ง
คณะกรรมการ

• รับฟง สอบถาม 
ความคาดหวัง
จากภาคสวน

•รวบรวมขอมูล
และประเด็น
ปญหาสําคัญ

ปจจัยภายใน
•Strength จุดแข็ง

•Weakness 
จุดออน

ปจจัยภายนอก
•Opportunity 

โอกาส
•Threat ภัย
คุกคาม

•ทองถิ่น
ตองการเปน
อะไร

•มีเปาประสงค
และเปาหมาย
อยางไร

•มีประเด็นทาง
ยุทธศาสตรที่
สําคัญอะไรที่
ตองไดรับการ
พัฒนา

•ทองถิ่นตองทําสิ่ง
ใดบางเพื่อใหผล
การปฏิบัติงาน
บรรลุตาม
วิสัยทัศนและ
เปาประสงคและ
เปาหมายที่
กําหนด

•  กําหนดตัวชี้วัด 
และคาเปาหมาย

• การนํา
ยุทธศาสตร
ไปสูการ
ปฏิบัตใินรูป
ของ

แผนงาน/
งาน/ 

โครงการ
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การ
เตรียม
การ

การ
เตรียม
การ

การกํา
หนด
ยุทธ
ศาสตร
/กล
ยุทธ 

การกํา
หนด
ยุทธ
ศาสตร
/กล
ยุทธ 

การ
กําหนด
วิสัย
ทัศน
และ
พันธ
กิจ

การ
กําหนด
วิสัย
ทัศน
และ
พันธ
กิจ

การ
วิเคราะห

สถาน
การณ
และ
ศักยภ
าพ

การ
วิเคราะห

สถาน
การณ
และ
ศักยภ
าพ

การ
กําหนด
โครง
การ

การ
กําหนด
โครง
การ

การจัดทําคํา
รับรอง
การปฏิบัติ
ราชการและ

การ
ประเมินผล
งาน

การจัดทําคําการจัดทําคํา
รับรองรับรอง
การปฏิบัติการปฏิบัติ
ราชการและราชการและ

การการ
ประเมินผลประเมินผล
งานงาน

คํารบัรองการปฏบิตัิราชการ
และการประเมินผล
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แผนยุทธศาสตร
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การกําหนดยุทธศาสตร
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
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การกาํหนดกลยุทธในการพัฒนาทองถิ่น

• การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการบริหารเชิงบูรณาการแบบมี
เปาหมายโดยการดึงทรัพยากรจากภาคสวนขององคกร 
ชุมชน มาใชใหเกิดประโยชนใหมากที่สดุ

• การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรการบริหารตองมอง
ภาพรวมขององคกร มองสถานการณทั้งภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวของแลวประเมินสถานการณ

• ประเด็นหลักในการกําหนดกลยุทธในการพัฒนา ตองดูทั้ง
นโยบายรัฐบาล วาระแหงชาติ ปญหาและความตองการ
ของคนในพื้นที่ศักยภาพชุมชนและองคกร ปญหาภายใน
ขององคกร ทรัพยากรที่มีอยู
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กระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร

• กระบวนการตัดสนิใจเชิงยุทธศาสตรประกอบไปดวย 8 ขั้นตอน
1. การประเมินผลการดําเนินงานที่มีอยูเดิม (การสอบทาน วัตถุประสงคของ
องคกร ภารกิจ ยุทธศาสตร และแผนงานโครงการที่ดําเนินการไปแลว

2. ทบทวนการกํากับดูแลการบริหารองคกรที่ผานมาเปนการสะทอนคุณภาพ 
และความผิดพลาดในการบริหารงานที่ผานมา

3. การประเมินปจจัยภายนอกองคกร เพื่อจะไดทราบปจจัยเชิงยุทธศาสตรที่
เชื่อมโยงกบัโอกาส และภยัคุกคามตอองคกร

4. การประเมินปจจัยภายในองคกร เพื่อจะไดทราบปจจัยเชิงยุทธศาสตรที่
เชื่อมโยงกบัความแข็งแรง และความออนไหวหรือปญหาขององคกร

5. การวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตร การทบทวนภารกิจวัตถุประสงค
6. การกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสม
7. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบตัิ
8. การประเมินผลและการควบคุม
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ขั้นตอนการเลือกประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน

•วเิคราะหวตัถุประสงค ภารกิจขององคกรปกครองทองถิ่นทีท่าํงานหรือรับผดิชอบอยู

•ตรวจสอบวตัถุประสงค ภาระหนาที่ ขอบขายงานชุมชนที่รับผดิชอบ

•วเิคราะหงาน ที่เปนหนาที่หลักขององคกร

» การตลาดประชาสัมพันธ

»งานในหนาที่ขององคกร เชน ทาํบัตรประชาชน ดแูลโครงสรางพื้นฐาน พัฒนา

ชุมชน ดแูลทุกขสุข ของประชาชน เก็บภาษีอากร

»การบริหารทรพัยากรมนุษย

»การเงินบัญชีพัสดุ

»วิจัยเพื่อหาขอมูลและองคความรูใหม

»นอกจากนี้ยังตองด ูโครงสรางองคกร วฒันธรรมองคกร ระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในองคกร 

•ดวูางานที่ทาํอยูทั้งหมดมีความเขมแข็งดานใด ดานใดออนแอ มีวตัถุประสงคของ

องคกรดานใดที่ยังไมไดดาํเนินการ หรือดาํเนนิการไปแลวยังไมไดดีเทาที่ควร
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การวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน

• วิเคราะหความตองการของชุมชนโดยการมีสวนรวม
• วิเคราะหจุดออนและศักยภาพของชุมชน
• ศึกษาปญหาและความตองการ
• การศึกษาปญหาและความตองการอาจตองใหชุมชนเปนผูนําเสนอ
• เปดชองทางในการเสนอปญหาแกชุมชน
• สรางเครือขายชุมชนเพื่อการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

• ศึกษาจากเอกสาร การประเมินผลงานที่ผานมา
• วิเคราะหแนวนโยบายรัฐบาลและวาระแหงชาติ
• ประเมนิผลการดําเนนิงานที่ผานมา ดูปญหาและขอไดเปรียบ
• รวบรวมปญหาทั้งหมด
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Workshop 1
การวิเคราะหและประเมินสถานการณ

องคกรและชุมชน 

• ใหผูเขาสัมมนาดําเนินการวเิคราะห  ดงันี้

1. วเิคราะหหาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม ของหนวยงานของทาน

ประเดน็วิเคราะห อาจประกอบดวย

1.1 โครงสรางหนวยงาน และระบบงาน

1.2 บุคลากรขององคกร เชน ผูบริหาร ผูปฏิบัตงิาน (จํานวน และความรู
ความสามารถ ความสัมพันธของคนภายในองคกร)

1.3 เทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใชในการทํางาน รวมทั้งอาคารสถานที่

1.4 สารสนเทศและการสื่อสารภายในองคกร

1.5 อื่นๆ
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Workshop 1
การวิเคราะหและประเมินสถานการณ

องคกรและชุมชน 

• ใหผูเขาสัมมนาดําเนินการวเิคราะห  ดงันี้

2. วเิคราะหศกัยภาพหรือจุดแข็ง จุดออน ปญหาและความตองการของชุมชนที่
ทานรับผดิชอบ  อาจประกอบดวย

2.1  ที่ตั้ง การคมนาคม  การขนสง การสื่อสาร

2.2 ประชากร (จํานวน เพศ ผูสงูอายุ การศึกษา ชาตพิันธุ คนกลุมนอย ผูนาํ
ชุมชนฯลฯ)

2.3 อาชีพและรายได (ภาวะตกงาน การมีงานทาํ แหลงประกอบการตางๆ)

2.4 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2.5 วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปญญาตางๆ

2.6 บริการสาธารณะ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ
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การกําหนดวิสัยทัศนและ
ประเด็นยทุธศาสตร
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• ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหเพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)ใน

ปจจุบัน โดยใชขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนมาวิเคราะห องค การ (Organizational Analysis) และใช 

เทคนิค SWOT Analysis เปน เครื่องมือประเมินศักยภาพการพัฒนา อปท. ในปจจุบัน โดยการ

วิเคราะห ปจจัยภายในชุมชนในการหาจุดแข็ง (Strength) การประเมินขอไดเปรียบหรือจุดเด นของ

ทรัพยากรทางการบริหาร การพัฒนาชุมชนที่คาดวาจะสนับสนุนให การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ ซึ่ง

จะพิจารณาจากตัวแปร เช น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ เปนตน และ

จุดออน(Weakness) เปนการประเมินขอเสียเปรียบหรือ จุดดอยของทรัพยากรทางการบริหารการ

พัฒนา อปท. ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคที่ขัดขวางมิให การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ  ซึ่งพิจารณาตัวแปร

เชนเดียวกับการวิเคราะห จุดแข็ง และการวิเคราะหปจจัยภายนอก อปท. ในการพิจารณาโอกาส 

(Opportunity) โดยการประเมินโอกาสหรือเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยตอการบริหารการพัฒนา อปท. ให   

บรรลุผลสําเร็จ  ซึ่งพิจารณาจากตัวแปร เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง  และเทคโนโลยี 

เปนต น และการวิเคราะห ภาวะคุกคามหรือขอจํากัด (Threat) หรือเงื่อนไขที่เปนขอจํากัดตอ  การ

บริหารการพัฒนา อปท. ซึ่งพิจารณาจากตัวแปรเชนเดียวกับการวิเคราะห โอกาส  ทั้งนี้ในการ

วิเคราะห SWOT Analysis ตองเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระแหงชาติ รวมทั้ง

กรอบนโยบายของ อปท. และแสดงถึงลักษณะเฉพาะของชุมชน ทั้งในแงจุดออนและจุดแข็ง  ซึ่ง

สามารถเปนพื้นฐานประเด็นในการพัฒนา สะทอนถึงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่

เปนขอเท็จจริง 
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• ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิสัยทัศน (Vision) การพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่น การจัดทํา
วิสัยทัศน  หมายถึง สภาพด านการพัฒนาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนใน

อนาคตตามระยะเวลาที่กําหนด โดยระบุเปนขอความที่สะทอนถึงความมุงมั่นเกี่ยวกับทิศทาง
และจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้นเปนจุดหมายปลายทางรวมกันของทุกฝายที่เกีย่วของ 

• ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดพันธกจิ (Missions) เปาประสงค (Objectives) และประเด็น

ยุทธศาสตร (Strategic Issue) การพัฒนา อปท.

3.1) กําหนดพันธกิจ (Missions) หมายถึง  การกําหนดสิ่งที่ อปท. จะตองทําใหบรรลุ     
วิสัยทัศนที่กําหนดไว  ทั้งนี้ในการกําหนดพันธกิจจะตองวิเคราะห และประเมินศักยภาพการ
พัฒนาของ อปท. ในปจจุบันกอน

3.2) กําหนดเปาประสงค (Objectives) หมายถึง การกําหนดจุดหมายหรือผลสําเร็จที่

ตองการ ประกอบดวยตัวชี้วัด และเปาหมายของตัวชี้วัด  โดยดําเนนิการหลังจากที่ทราบพันธ
กิจที่ อปท. ตองทําแลวในการวางแผนเชิงยทุธศาสตรจะตองกําหนดเปาประสงคหรือทิศทาง

โดยรวมของ อปท. เพื่อให อปท. สามารถบรรลุความตองการที่จะเปนในอนาคต  ซึ่ง
วัตถุประสงคสามารถจําแนกได 2 สวน คือ  1) วัตถุประสงคโดยรวมของ อปท. และ 2) 
วัตถุประสงค เฉพาะสวน/เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้วัตถุประสงคเฉพาะสวน/เฉพาะเรื่องตาง ๆ ภายใน
อปท. จะตองอยูภายใตกรอบของวัตถุประสงค โดยรวมของ อปท.ที่จะนําไปสูเปาหมาย
สุดทาย ตามที่กําหนดโดยพันธกิจของ อปท.

3.3) การกําหนดเปาหมายการพัฒนา อปท. ในภาพรวม (Targets) เปนการกําหนดปริมาณ 
หรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลภายในเวลาที่กําหนด 
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• ขั้นตอนที่ 4 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. (Strategics) ซึ่งเปนกรอบชี้นําเปนการ

กําหนดวิธีการ  แนวทางหรือขั้นตอนที่ อปท. เลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและพันธกิจ
ที่กําหนดไว  รวมทั้งกําหนดแนวทางหรือมาตรการที่จะดําเนินการตามยุทธศาสตรใหเกดิผลอยาง

เปนรูปธรรม ยุทธศาสตรการพฒันา อปท. สามารถมหีลายดาน ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลและ

ทิศทางการพัฒนาประเทศในขณะนั้น  และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ อปท. จะตองนํามาเชื่อมโยงและบูรณาการใหสอดคลองกับ

ปญหา/ความตองการของประชาชน และศักยภาพของพื้นที่    โดยยุทธศาสตรแตละดาน

ประกอบดวยวัตถุประสงค และเปาหมายการกําหนดแนวทางหรือมาตรการที่จะดําเนนิการเฉพาะ

ของยุทธศาสตรนัน้ ๆ  

• ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดกลุมผลงานหลักหรือเปาหมายการใหบริการเชิงบูรณาการ (Key

Result Areas: KRA) เปนการจัดกลุมยุทธศาสตรตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวแลว เพื่อแสดงผลงาน

หลักที่ตองการเปาหมายการใหบริการเชิงบรูณาการ  โดยแยกออกเปนดานๆ ในการจดัทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. กรอบแนวทางในการกําหนดกลุมผลงานหลักมกีารกําหนดเปนสอง

สวน คือ  สวนที่หนึ่งเปนการนํานโยบาย  รัฐบาล  วาระแหงชาติ ไปสูการปฏบิัติในพื้นที่เปนวาระ

แหงพืน้ที่ สวนที่สองเปนการกําหนดนโยบายริเริม่ของ อปท. ขึ้น เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน และการใหบริการที่ดีแกประชาชนนอกเหนือจากสวนที่หนึ่ง 
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• ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes) เปนการ
กําหนดผลผลิตและผลลัพธในการพัฒนาทองถิน่ ในแตละกลุมผลงานหลักหรือเปาหมายการ
ใหบริการเชิงบูรณาการ (KRA) โดยระบุเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

• ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดตวัชี้วดัความสําเร็จ (Key Performance Indicators: KPI)
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับผลลัพธ หรือวัตถปุระสงค พันธกิจ และวิสัยทศันที่กําหนดไว 
ในการกําหนดตวัชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญไดแก 1) ตัวชี้วัดในสี่มุมมอง (Balance scorecard)
ประกอบดวย มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา/ประชาชน มุมมองดานกระบวนการภายใน 
มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา 2) การเปรียบเทียบและวัดรอย (Benchmarking) โดย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรอืเกณฑที่กําหนดไว ไดแก มาตรฐานสากล มาตรฐานประเทศ
ไทย และคาเฉลีย่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกรที่ผานมา

ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานหลักใชวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการภาครัฐแบงออกเปน 5 
ประเภท ดังนี้ 1) ตัวชีว้ัดปจจัยนําเขา ไดแก ทรัพยากรทีใ่ชในโครงการ เชน จํานวนเงินที่ใช
หรือจํานวนบุคลากรที่จําเปนในการใหบริการ และจํานวนอุปกรณการผลิต เปนตน 2) ตัวชี้วัด
ผลผลิต แสดงจํานวนสิ่งของที่ผลิตได หรือจํานวนหนวยที่ไดใหบริการตอผูรับบริการ รวมทั้ง
ตัวชี้วัดภาระงาน (Workload) ซึ่งเปนตัวสะทอนความพยายามที่ใชเพื่อผลิตสิ่งของหรือ
ใหบริการ 3) ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome) แสดงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ   4) ตัวชี้วัด
ประสิทธภิาพและความคุมคา (Efficiency and Cost-effectiveness) แสดงคาใชจายตอ
หนวยของ  ผลผลิตและผลลัพธตามลําดับ 5) ขอสนเทศเชิงอธิบาย แสดงขอมูลองคประกอบ
ที่มีผลกระทบตอ ผลการปฏบิัติงานขององคการ 
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• ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ โดยกําหนดหนวยงาน

เจาภาพ และหนวยงานสนับสนุน ในแตละกลุมผลงานหลักหรือเปาหมายการ

ใหบริการเชิงบูรณาการ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนและงบประมาณมคีวาม

เชื่อมโยง สอดคลอง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน นําไปสูเปาหมายและ

วัตถุประสงค  ในทิศทางเดียวกัน โดยคาํนึงถึงหลักประหยัด ประสิทธิภาพ 

และมุงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ทั้งนี้โดยยึดพืน้ที่เปาหมาย/

กลุมเปาหมายเปนหลัก และนําภารกิจของแตละสวนราชการ/หนวยงานที่

เกี่ยวของมา 
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การเลือกประเด็นยุทธศาสตรการเลือกประเด็นยุทธศาสตร

• แนวคิดในการเลือกประเด็นยทุธศาสตร
• มองในดานการนําพาองคกรสูความเจริญเติบโต

• มองในแงการสรางศักยภาพขององคกร

• มองในดานการผลักดันเปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคกร

• มองในดานการเกิดผลกระทบในทางบวกตอชุมชน
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เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกยุทธศาสตรเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกยุทธศาสตร

Boston Four Cell BCGBoston Four Cell BCG
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ความแข็งแกรงและโดดเดนของแตละยุทธศาสตรความแข็งแกรงและโดดเดนของแตละยุทธศาสตร
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• กําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค 
เพื่อเปนทศิทางใหกับหนวยงานของ
หนวยงาน/องคกร

Workshop 2
การกาํหนดจุดหมายปลายทาง



สารสนเทศที่จาํเปนสําหรบัการวางแผนกลยุทธ

• ในการวางแผนกลยุทธขององคกรขอมูล
สารสนเทศเปนสิ่งสาํคัญมาก

• การตัดสินใจของผูบริหารตองอยูบนพื้นฐานของ
ขอมลที่เปนจริง

• ประเภทขอมูลที่จําเปนตอการวางแผนกลยุทธ
• ขอมูลตามนโยบายรัฐบาลและวาระแหงชาติ เชนขอมูลดาน
ความยากจน กระจายรายได ขอมูลการพัฒนาขีดความสาม
รถในการแขงขัน 

• ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
• ขอมูลผลการปฏิบตัิงานขององคกร



สารสนเทศที่จาํเปนสําหรบัการวางแผนกลยุทธสารสนเทศที่จาํเปนสําหรบัการวางแผนกลยุทธ

• ขอมูลตามนโยบายและวาระแหงชาติ เชนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอมูลดานการแกไขความยากจนและการกระจายรายได นโยบายการ
กระจายอํานาจ

• ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
• ดานสังคม ประชากร การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข อาชญากร ยาเสพติด ฯลฯ
• ดานเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวม อาชีพ รายได หมูบานยากจน ผลิตภัณฑ
สําคัญและมีชื่อเสียง เกษตรกรรม การใชพื้นที่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การทองเที่ยว แรงงาน เกษตรกรรม แรงงาน ฯลฯ

• ดานโครงสรางพื้นฐาน ไฟฟา แหลงน้ํา ประปา คมนาคม
• ดานการบริหาร งาน/โครงการ งบประมาณ การเบิกจาย อัตรากําลัง รายรับ
รายจาย 

• ขอมูลปญหาและความตองการของชุมชน



สารสนเทศที่จาํเปนสําหรบัการวางแผนกลยุทธสารสนเทศที่จาํเปนสําหรบัการวางแผนกลยุทธ

• ขอมูลผลการดําเนินงานขององคกร ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการในปที่ผานมา 

• ขอมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินผล ตามที่หนวยงาน
กําหนด เชน สมศ ก.พ.ร. เปนตน

• สรุปสถานการณทั่งไป

• ปญหาดานขอมูลสารสนเทศ
• ไมมี ไมไดเก็บ 

• เก็บไวหลายที่ ขอมูลไมตรงกัน

• ขอมูลที่มีอยูขาดการวิเคราะหสังเคราะหใชไมได

• หนวยงานตองการการจัดการสารสนเทศที่เปนระบบ
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การทําแผนที่ยทุธศาสตร
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•เปนการเชื่อมโยงที่แสดงถึงความสัมพันธในเชงิเหตุและผลของ
ตัวแปร หรือปจจัยภายใตมุมมองตาง ๆ ตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยตัวแปรแหลานี้จะตองสอดคลองและ
เชื่อมโยงสูความสําเร็จของวิสยัทัศนและกลยุทธขององคกร

แผนผังเชิงยุทธศาสตร (Strategy Map)แผนผังเชิงยุทธศาสตร (Strategy Map)

• เปนรูปที่อธิบายถึงสมมติฐานทางยุทธศาสตรขององคกร
(Strategic Hypothesis)

• เปนเครือ่งมอืถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล



การเริ่มตนทําแผนที่ยทุธศาสตร

• หนวยงาน ตองทบทวน ยนืยัน สิ่งตอไปนี้
•วสิยัทศัน
• เปาประสงค
•ยทุธศาสตร

• การกําหนด กลยทุธแผนงานโครงการตองกําหนดบน 
ศักยภาพของหนวยงาน และขอมูลขอเท็จจริงที่มี

• เครื่องมือที่ใชในการทําแผนทีย่ทุธศาสตร BSC
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Balanced Scorecard คืออะไร?
• เริ่มตนในป 1992 เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรใหครบถวนในทุกๆ ดาน
– ในอดีตผูบริหาร (โดยเฉพาะองคกรธุรกิจ) จะมุงเนนแตการ
ประเมนิผลในดานของการเงินเปนหลกั

– การประเมนิผลทางดานการเงินอยางเดียว มีขอจํากัด
• ไมสามารถประเมินในสิ่งที่ไมสามารถจับตอง หรือบันทึกบัญชีได เชน 
คณุภาพของบุคลากร ชื่อเสียง หรือ ภาพพจน

• บอกใหรูแตสิ่งที่เกิดขึ้นในอดตี

• ถูกพัฒนาขึ้นโดย Robert Kaplan และ David Norton 
เพื่อเกื้อหนุนตอการประเมินผลทางดานการเงนิ
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Balanced Scorecard  Balanced Scorecard  คืออะไรคืออะไร??

1.1.เครื่องมือที่ประเมินผลเครื่องมือที่ประเมินผล ( (Measurement)Measurement)
2.2.เครื่องมือในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติเครื่องมือในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  

((Strategy Implementation)Strategy Implementation)
3.3.เปนระบบในการบรหิารองคกรเปนระบบในการบรหิารองคกร  

((Management Systems)Management Systems)
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BSC: เครื่องมือที่ประเมินผล โดย 4 มุมมอง ซึ่ง
มุงเนนที่ตัวชี้วัดเปนหลักมุงเนนที่ตัวชี้วัดเปนหลัก

วสิยัทศัน/กลยุทธ
(Vision/Strategy)

การเงิน (Finance)

ลูกคา (Customer)
กระบวนการทํางาน

(Internal Process)

การเรียนรูและการพัฒนา

(Learning and Growth)
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วัตถุประสงค

(Objectives)

ตัวชีว้ดั

(Measures 

or KPIs)

เปาหมาย

(Target)

สิ่งที่จะทํา

(Initiatives)

การเงิน

(Financial

Perspective)

วัตถุประสงค

(Objectives)

ตัวชีว้ดั

(Measures 

or KPIs)

เปาหมาย

(Target)

สิ่งที่จะทํา

(Initiatives)

ลูกคา

(Customer

Perspective)

วัตถุประสงค

(Objectives)

ตัวชีว้ดั

(Measures 

or KPIs)

เปาหมาย

(Target)

สิ่งที่จะทํา

(Initiatives)

กระบวนการ

ทํางาน

(Internal

Process

Perspective)

วัตถุประสงค

(Objectives)

ตัวชีว้ดั

(Measures 

or KPIs)

เปาหมาย

(Target)

สิ่งที่จะทํา

(Initiatives)

การเรยีนรู

และพัฒนา

(Learning

& Growth

Perspective)

วิสัยทศัน/กลยทุธ
(Vision/Strategy)

มุมมองทั้งสี่ดานของ Balanced Scorecard
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การใชการใช  BSC BSC เพื่อเปนระบบในเพื่อเปนระบบใน
การบริหารองคกรการบริหารองคกร  

((Management Systems)Management Systems)

BSC ใชในการประเมินและทบทวน
กลยุทธที่ไดทําไป  และหาแนวทาง
ในการพัฒนาองคกรใหดขีึ้น
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เปรียบเทียบ 4 มุมมองใน BSC ของ
ภาคเอกชนกับภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาครฐั
ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
(Effective; Run the business/ 
Mission Perspective)

คุณภาพการใหบริการ 
(Quality; Serve the Customer)

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
(Efficiency; Manage resources)

การพัฒนาองคกร 
(Build Capacity)

การเงิน (Finance)

ลูกคา (Customer)

กระบวนการภายใน 
(Internal Process)

เรียนรูและเติบโต 
(Learning & Growth)



61

มิติที่ 1
(Financial )

มิตดิานประสิทธิผล

ตามพันธกิจ

มิติที่ 3
มิตดิานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 2
มิตดิานคณุภาพ
การใหบริการ

มิติที่ 4
มิติดานการ
พัฒนาองคกร

กรอบการประเมิน
ตามมติ

คณะรัฐมนตรีและ
แผนยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด/จังหวัด

แนวความคิดการจัดทําแผนผงัเชิงยุทธศาสตร(หนวยงานภาครัฐ)แนวความคิดการจัดทําแผนผงัเชิงยุทธศาสตร(หนวยงานภาครัฐ)
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การสรางความเชื่อมโยงของ
เปาประสงค

• นําเปาประสงคในแตละมิติมาจัดเรียง และเชื่อมโยง
ความสัมพันธในลักษณะเหตุและผล

• เปนการสราง Strategy Map หรอืแผนที่กลยุทธ
• เปนเครื่องมอืในการสื่อสารและถายทอดเปาประสงคและ
ทิศทางของหนวยงานใหชัดเจนขึ้น 

• เพื่อเปนการทําใหแตละหนวยงานมั่นใจวาเปาประสงคมี
ความเชื่อมโยงกนัในลักษณะของเหตุและผล อกีทั้งมี
เปาประสงคที่ครอบคลุมในทุกๆ มิติ อันจะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนของหนวยงาน



64

• รอยละการเพิ่มของรายไดจากการทองเที่ยว
• รอยละที่เพิ่มขึน้ของมูลคาการคาชายแดน

• รอยละที่เพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
• รอยละที่ลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจน

• รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

• ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวม

• รอยละของอัตราการเบิก
จายเงนิงบประมาณ

• ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน

• ระดับความสําเร็จในการลด
รอบระยะเวลาของขัน้ตอน
การปฏิบัติราชการ

• ระดับความสําเร็จของการบริหารความรู

• ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

• ระดับความสําเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาบุคลากร

• ระดับความสําเร็จของ
การดาํเนนิการตาม
มาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ

มิติดานประสทิธิผล

มิติดานคุณภาพ มิติดานประสิทธิภาพ

มิติดานการพัฒนาองคกร

• การเพิ่มมูลคาการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป
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มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ส วนราชการแสดงผลงานที่ บรร ลุวัตถุประสงค             
และเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
เพื่ อให เกิดประโยชน สุขตอประชาชนตามแผน
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ส วนราชการแสดงผลงานที่ บรร ลุวัตถุประสงค             
และเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
เพื่ อให เกิดประโยชน สุขตอประชาชนตามแผน
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด

 มิติที่ 3 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ
สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ สราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ

 มิติที่ 3 : มิติดานคุณภาพการใหบริการ
สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ สราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ

มิติที่ 2 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ

สวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการเชน การลดคาใชจาย และการลด
ระยะเวลาการใหบริการ เปนตน

มิติที่ 2 : มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ

สวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการเชน การลดคาใชจาย และการลด
ระยะเวลาการใหบริการ เปนตน

มิติที่ 4 : มิติดานการพฒันาองคกร
สวนราชการแสดงความสามารถในการ
เตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร 
เชน การพัฒนาระบบฐานขอมูล การบริหาร
คนและความรูในองคกร เปนตน

มิติที่ 4 : มิติดานการพฒันาองคกร
สวนราชการแสดงความสามารถในการ
เตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร 
เชน การพัฒนาระบบฐานขอมูล การบริหาร
คนและความรูในองคกร เปนตน

มิติการประเมินผลฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 4 ดาน
Financial Perspective Internal Work Process Perspective

Customer Perspective Learning & Growth Perspective
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Financial Perspective  ประสิทธผิล (ผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร)Financial Perspective  Financial Perspective  ประสิทธผิลประสิทธผิล  ((ผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตรผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร))

ทองเที่ยวทองเที่ยว
เกษตรเกษตร

GPPGPP

Customer Perspective คุณภาพCustomer Perspective Customer Perspective คุณภาพคุณภาพ

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ โปรงใสโปรงใส

Internal Work Process Perspective  ประสิทธิภาพ Internal Work Process Perspective Internal Work Process Perspective   ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  
ลดขั้นตอน
และ

ระยะเวลา

ลดขั้นตอน
และ

ระยะเวลา
บริหาร
การเงิน 
cashflow

บริหาร
การเงิน 
cashflow

ประหยัด
พลังงาน
ประหยัด
พลังงาน

คํานวณ
ตนทุนตอ
หนวย     

(ประหยัดงบประมาณ)

คํานวณ
ตนทุนตอ
หนวย     

(ประหยัดงบประมาณ)

Learning and Growth Perspective  พัฒนาองคการLearning and Growth Perspective Learning and Growth Perspective   พัฒนาองคการพัฒนาองคการ

พัฒนาบคุลากร 
Blueprint for Change

พัฒนาบคุลากร 
Blueprint for Change

ขอมูลสารสนเทศ/
การจัดการความรู
ขอมูลสารสนเทศ/
การจัดการความรู แผนพัฒนา

กฎหมาย
แผนพัฒนา
กฎหมาย

แผนที่ยทุธศาสตร

การมีสวนรวม 
ของประชาชน 
การมีสวนรวม 
ของประชาชน 

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
การคาชายแดนการคาชายแดน

Risk Mgt. Individual 
Scorecard PMQA
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การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ  ดานการผลิต

การพัฒนากลุมจงัหวัดให
เปนศูนยกลางผลิตและแปรรูป
สินคาประมง เกษตร และเหล็ก

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศน ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและสุขภาพ

เปนกลุมจังหวัดที่เปนศนูยกลางการผลิตและการแปรรูปสินคาประมง  เกษตร และเหล็ก
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน และเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญสูภาคใต  ทามกลางสภาพแวดลอมที่ยั่งยนื 

 การพัฒนาสภาพแวดลอม
ชายฝงและ

สิ่งแวดลอมเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 4.2

03-10-043 / 03-10-044 
/ 03-11-054

03-12-062 / 04-19-123 02-06-024 / 02-06-025 /
04-19-124 / 04-19-126 /

07-35-211

การพัฒนาระบบ
บริหารงาน

ใหมีความเปนเลิศ

06-32-189 / 06-32-193 /
06-32-194 / 06-32-195

ตัว
อย
าง

วิสั
ย
ทั
ศ
น


ป
ระ
เด็
น

ยุ
ท
ธศ
าส
ต
ร

ก
ล
ยุ
ท
ธ

การพัฒนาคณุภาพสินคา
ใหไดมาตรฐานเพื่อการสงออก 

การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ  ดานการผลิต

ตั
วช
ี้วัด

โค
รง
ก
าร

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
โรงงานแปรรูปที่ไดรับ
มาตรฐานสากล 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผูประกอบการทาง
การเกษตรที่ไดรับระบบ
การจัดการคุณภาพ (GAP)

รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายไดจาก
อุตสาหกรรมเหล็ก

การผลิตสินคาและการแปรรูป
สินคาประมง เกษตร และเหล็ก
ไดรับการพัฒนาคุณภาพใน
ระดับสากลเป

าป
ระ
ส
งค


การพัฒนาคณุภาพสินคา
ใหไดมาตรฐาน

โครงการอาหารปลอดภัย

โครงการโรงงานแปรรูปอาหารทะเลผานเกณฑ GMP

โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินคาเกษตร

โครงการเฝาระวังสารปนเปอน

โครงการพัฒนาฝมือแรงงานบุคลากรกิจการรานอาหาร
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วิสัยทัศนกลุมจังหวัด “รอยแกนสาร”
ศูนยกลางการคา การลงทุน และการบริการในภูมิภาคสูสากล

“Region Commerce – Investment – Services Center International”

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3

ยกระดับการผลิต
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบเขมแข็งและแขงขัน

พัฒนาทุนมนษุยและสังคม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.ขาวหอมมะลิ
2.พืชพลังงาน
3.โคเนื้อ/กระบือ
4.ไหม
5.โลจิสติกส

1.การพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานเพื่อการแขงขัน

2.สรางโอกาสและคุณภาพการ
เรียนรูตลอดชีวิตดวยระบบ
และวธิีการที่หลากหลาย

3.สงเสริมศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่นและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน

4.สรางความตระหนักในการ
รับผิดชอบตอสังคมละสวนรวม

1. แผนงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2. แผนงานการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3. แผนงานบําบัดมลพิษ
สิ่งแวดลอม

4. แผนงานเสริมสรางความ
ตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ตัว
อย
าง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ป 2550 - 2551

ขอนแกนเมืองนาอยูขอนแกนเมืองนาอยู  เปนศูนยกลางเชือ่มโยงเครือขายการคาเปนศูนยกลางเชือ่มโยงเครือขายการคา  การลงทุนการลงทุน  
การบริการและการคมนาคมขนสงในภูมิภาคการบริการและการคมนาคมขนสงในภูมิภาค  สูสากลสูสากล

วิสัยทัศน

การขจัดความยากจน
การพัฒนาคน
และสังคม
ที่มีคุณภาพ

การเสริมสราง
เศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจ
เพื่อการแขงขัน

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

การพัฒนาระบบ
การบริหารงานที่ดี

กลยุทธ

ระดบัชุมชนระดบัชุมชน
1. เสริมสรางขีดวามสามารถ
ของชุมชนและ อปท. โดยเนน
ขบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการรวมกันแกไขปญหา

2. พัฒนาองคความรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อเปน
พื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน

ระดบับคุคลระดบับคุคล
1. จัดคาราวานแกจนใหบริการ
และคําแนะนํา   เพื่อสราง
โอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบ   อาชีพและ
เสริมสรางทักษะ การศึกษา 
และ   สาธารณสุข

2. สงเสริมกระบวนการเรียนรู
การประยุกต็ใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ปองกัน ปราบปรามอาชญากรรม บําบัด ฟนฟู
ผูติดยาเสพติด

2. สรางภูมิคุมกันทางสังคมแกประชาชน 
เยาวชนใหมี   คุณธรรม จริยธรรม

3. เสริมสรางการประกันความเสมอภาคแก
ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุม
ผูดอยโอกาส

4. ปองกันผูลักลอบเขาเมือง และแรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมาย ปราบปรามขบวนการนําเขา
และจัดระเบียบแรงงาน

5. เสริมสรางประสิทธิภาพการใหบริการสงเสริม
สุขภาพและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

6. พัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ

7. เสริมสรางใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองเหมาะสม ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพ

8. พัฒนาถายทอด คุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 
การแพทยทางเลือกและสมุนไพร

9. พัฒนา สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
10. ผลิต และพัฒนาฝมือแรงงานเพิ่ม  ศักยภาพ
การแขงขันอยางเปนระบบ

11. เพิ่มประสิทธิภาพแหลงเรียนรู องคความรู 
อนุรักษวัฒนธรรม เพิ่มจริยธรรม

12. สงเสริมการกีฬาพัฒนาทักษะสูความเปน
เลิศ

1. เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ
สินคาเกษตร

2. สงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน
3. พัฒนาสงเสริมและเพิ่มมูลคาสินคา 

OTOP
4. เพิ่มประสิทธิภาพดานการตลาดและ
การกระจายผลผลิตสูตลาด 

5. พัฒนาปจจยัดานโครงสรางพื้นฐานให
เอือ้ตอการดําเนนิธุรกจิ

6. พัฒนาสมรรถนะผูประกอบการเดิม 
โดยพัฒนาทักษะความรูการ
ประกอบการ

7. เพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาผลผลิต
ของ SMEs และผูประกอบการ

8. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเพื่อสรางความเขมแข็ง

9. จัดตั้งและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี 
บุคลากร กําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

10. สงเสริมการทองเที่ยว
11.เสริมสรางศักยภาพดานโครงสราง
พื้นฐาน การคมนาคมขนสง โลจิสติกส 
และการพลังงาน

1. เพิ่มความอดุมสมบูรณและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและความหลากหลาย
ทางชวีภาพ

2. ฟนฟูความอดุมสมบูรณและปองกนัการ
ชะลางพังทลายของดิน

3. จัดทําระบบการบริหารจัดการลุมน้ําใน
พื้นที่แบบบูรณาการใหเกิด
ประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการ 
รวมทั้งปองกนัอุทกภัย และรักษา
คุณภาพน้าํ

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและการจดัทําผังเมือง

5. ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สรางองค ความรูและ
ศักยภาพการบริหารจดัการใหชุมชน   
และบุคลากรของรัฐในทองถิ่น

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม

1. จัดระบบและปรบักระบวนงานเพื่อ
ลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวก
การใหบริการประชาชน

2. สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาจังหวัด

3. สนับสนนุสงเสริมใหมีการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ
ทุกระดับจากทุกภาคสวน

4. สรางเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีในองคกรปกครอง

5. สนับสนนุระบบถวายความปลอดภัย
พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย

6. สงเสริม สนบัสนุนการผนึกกําลงั
ของภาค
ราชการและภาคเอกชนในการ
ปองกันและแกไขวิบตัิภัยของ
จังหวัด

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ

ตัว
อย
าง
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สรุป วิสัยทัศน พันธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร และเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 – 2553

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรยีนรู  มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหง

คุณภาพมหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการทีด่ี

ประเดน็
ยุทธศาสต

ร

วสิัยทศัน

เปาหมาย
หลัก

1.มีบณัฑิตมคีณุลกัษณะเฉพาะ     
โดดเดน ที่เปนเอกลักษณของ 
มข. ตรงกับความตองการของ
สังคม (Graduate’s identity)

2.มีหลักสูตรที่สงเสริมการวิจัย
ระดบัปริญญาเอก และความเปน
นานาชาติ (Study Programs 
enhancing research and 
international)

3.มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและ
ตําแหนงทางวิชาการ และมี
ศักยภาพสูงดานการสอนและวจิัย 
(High competencies & 
qualified faculty staff)

4.การจัดการศึกษาสูกลุมเปาหมาย
ที่หลากหลาย (Education for 
all)

1.ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหา
ของชุมชน สังคม และอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง (Research 
impact)

2.ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร
นานาชาติที่มี impact สูง และ
ไดรับการอางอิง (Research 
publications & citations)

3.ผลงานสรางสรรค ผลงานวิจัยที่
สรางองคความรูใหม นวัตกรรม 
และนําไปสูการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา และผลติ
ในเชิงพาณิชย (Innovations, 
intellectual property & 
commercialization)

1.ผลงานการบริการวิชาการที่มี
ผลกระทบตอชุมชน (Impact 
on community) ทั้งในแง
ของการแกปญหา และการ
พัฒนาชุมชน

2.ชุมชนตนแบบการพัฒนาโดย
ใชหลักการมีสวนรวมและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(Community model)

3.ผลงานการบริการวิชาการที่
เกิดจากความรวมมือของ
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 
(Community participation)

1.มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่เอื้อตอการ
เปลีย่นแปลง (Flexible & adaptive structure 
& systems to change)

2.เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับการ
เปลีย่นแปลง (Learning organization)

3.มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการ
ปรับตัวรองรับการเปลีย่นแปลง (Human 
capital competency)

4.มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มี
ภูมิคุมกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency economy-based immunity)

5.มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใชในการตัดสินใจและ
ประเมนิสถานการณเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง 
(Information for decision support and 
forecasting)

6.มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
(Energizing environments)

1.ผลงานดานศลิปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิด
จากการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ และการมีสวน
รวมของผูเชี่ยวชาญของชุมชน 
(Community integration)

เปาหมายรวม
1. ไดรบัการรบัรองคุณภาพและการจัดอันดับในระดับชาติ และระดับสากล (Accreditation & ranking)
2. มีภาพลักษณทีด่ีและชื่อเสียงเปนทีย่อมรบัในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Image & reputation)
3. เปนองคกรทีบ่ริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good governance)

การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนานักศึกษาที่มุง
สงเสริมศักยภาพใหเปน
บณัฑติที่พึงประสงค

1

การวิจัยและพัฒนาที่
สรางองคความรูใหเพิ่ม
ศักยภาพและขีด

ความสามารถในการ
แขงขัน

2

การบริการวิชาการที่
เสริมสรางการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื

3

การอนรุักษ พัฒนา 
ถายทอดและฟนฟู

ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4

การบริหารจดัการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ

5

ตัว
อย
าง
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แผนทียุ่ทธศาสตร

ตัวอ
ยาง

กําไรสูงสุด

การลดลงของตนทุนการเพิ่มขึ้นของรายได

รายไดจาก
ลูกคาเกาเพิ่ม

รายไดจาก
ผลิตภัณฑใหมเพิ่ม

รายไดจาก
ลูกคาใหมเพิ่ม

Financial Perspective

การรักษาลูกคาเกา การสรางความพอใจใหกับลูกคา การแสวงหาลูกคาใหม

การจัดสงที่ตรงเวลา การบริการที่ดี สินคาที่มีคุณภาพ ราคาที่สามารถแขงขันได

กระบวนการจัดสง
ที่รวดเร็ว

คุณภาพของสินคา
จากโรงงาน

กระบวนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ

การบริหาร
วตัถุดิบที่ดี

ทักษะของ
พนักงาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย

วฒันธรรมและ
โครงสรางองคกร

Customer Perspective

Internal Process Perspective

Learning and Growth Perspective
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Strategy  Map 2.5  :  กลุมจังหวัดภาคตะวนัออก

จนท./บุคลากรภาครัฐ มีทักษะ

ความสามารถที่เหมาะสม เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ที่ทันสมัย

การใหบริการที่ดี

การบริหาร

งบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล

กระบวนการ

ทํางาน/การให

บริการที่รวดเร็ว

มีประสทิธิภาพ

การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา/ผูรับบริการ

การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิต์ามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิต์าม

นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล

การตอบสนองนโยบายของรัฐ

อยางมีประสิทธิผล

การลดคาใชจายภาครัฐ

การบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล

ระบบการบริหารองคความรู

ภายในองคกรภาครัฐที่มีประสิทธภิาพ

เปนผูนําการลงทุน

ดานอุตสาหกรรม

และพลังงานของ

อาเซียน

เปนแหลงผลิต

ผลไมหลักและ

ผลิตภัณฑเกษตร

แปรรูป

เปนศูนยกลางการทองเที่ยว

ที่หลากหลาย ไดมาตรฐาน

เปนชองทางการคา

สูภูมิภาคอินโดจีน

แรงงานมีทักษะ

ตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน

ผู

ประกอบการ

มีศักยภาพ

โครงสราง

พื้นฐาน

เพียงพอ

เหมาะสม

การวิจัย

และพัฒนา

สิ่งอาํนวย

ความสะดวก

เพียงพอ

เหมาะสม

มีความ

ปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

เกษตรกร

และกลุม

เกษตรกร

เขมแขง็

Logistic &

Distribution

Center

กระบวนการผลิต

ที่มีประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐาน

การบริหาร

การตลาดที่มี

ประสิทธิภาพ

การใชที่ดินมี

ประสิทธิภาพ

กฎระเบียบที่

อํานวยความ

สะดวกตอการ

ลงทุน

การสรางเครือขาย

ความรวมมือทาง

การคากับตาง

ประเทศ

การบริการ

ขอมูลสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ

สินคา/บริการมีคณุภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัย

ผลิตภาพสูง

การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา

โรงงาน/สถานประกอบการไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

มูลคาการลงทุน

ดานอุตสาหกรรมและ

พลังงานสูงขึ้น

มูลคาการสงออกผลไมหลัก

(ทุเรียน มังคุด) และผลิตภัณฑ

เกษตรแปรรูปสูงขึ้น นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

มูลคาการคาชายแดนสงูขึ้น

แหลงทองเที่ยว

มีความ

หลากหลายและ

 ไดมาตฐาน

การแสวงหา พัฒนา

แหลงทองเที่ยวที่มี

ประสิทภาพ

การจัดการ

สิ่งแวดลอม

ที่ดี

การจัดหา

แหลงทุน

การวาง

ผังเมือง

ที่เหมาะสม

รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตัวอ
ยาง
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Strategy  Map กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน (นนทบุรี ปทุมธาน ีพระนครศรอียธุยา อางทอง)

พัฒนาความรูและการจัดการทางดาน

เทคโนโลยี เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการ

พัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม 

การผสมผสานทักษะกับความรูใน

การพัฒนาสินคาเชิงวัฒนธรรม และ

สงเสริมการทองเที่ยวมรดกโลก

สรางแรงจูงใจและดึงดูดผูเชี่ยวชาญทั้งใน

และตางประเทศมาอยูในพื้นที่ เพื่อให

เปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา

ศูนยกลางเชื่อมโยงรับและกระจายสินคา

ระหวางภาคตางๆ

9. การใหบริการ

ในดานเครื่องมือ

ดานอุตสาหกรรม

สาํหรับ

ผูประกอบการ

8. การ

ถายทอด

ความรูที่ตรง

กลุมเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรเกษตร ประเด็นยุทธศาสตรการคา/การลงทุนประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา

10. การให

ขอมูล

ขาวสาร

22. การประชาสัมพันธ

24.มีโครง
สราง
พื้นฐาน
ที่ดี

25. 
บาน
เมือง
นาอยู

26. มี
ความ
ปลอด
ภัย

15. ผูเชี่ยวชาญ

มาอยูเพิ่มขึ้น

16. อํานวย

ความสะดวก

ในการขน

ถายสินคา

28. จดัทํา

ผังเมือง

รวมที่

ชัดเจน

2. สินคามีมูลคาเพิ่ม

18. การ

พัฒนา

ความรู

20. สราง

กลไก

ในการแลก

เปลี่ยนความรู

19. การสรางความ

เชื่อมโยงกับสถาบัน

การศึกษา/

หนวยงานวิชาการ

1. มีรายไดเพิ่มขึน้

12. มีแหลง
ทองเที่ยว/
เสนทาง
ทองเที่ยว
ใหม

14. แหลง

ทองเที่ยว

มี

มาตรฐาน

3. จํานวนนัก
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

11. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ

23. การ
พัฒนาสิ่ง
อํานวย
ความ
สะดวก
ดานการ
ทองเที่ยว

21. การสงเสริมความรวมมือ
ในการพัฒนาการทองเที่ยว
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน

5. มีผลงานวิจัย
และพัฒนา
เพิ่มขึ้น

6. ศูนยกลางทางดาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ของประเทศไทย

27. มี
มาตร
การ
จูงใจ

7. เพิ่มจํานวนผูที่มาลงทุนทางดาน
การรับและกระจายสินคา

17. ลด

ตนทุนคา

ขนสง

29. จดัทํา 

DC ที่มี

ตนทุนต่ํา

และอํานวย

ความสะดวก

30.
ปรับเปลี่ยน
รูปแบบและ
เทคโนโลยี
ในการ

บริหารจดัการ

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด “เปนแหลงสรางสรรคและนําองคความรูดานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ควบคูกับการเปนศูนยเชื่อมโยงการคมนาคม เพื่อกระจายสินคาและบริการสูทุกภูมภิาค”

4. คาใชจายจากการ
ทองเที่ยวตอหัวเพิ่มขึ้น

31. การพัฒนาระบบบริหารความรู 32. การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

13. สินคาจากภูมิ

ปญญาทองถิ่นทีม่ี

คุณภาพและได

มาตรฐานมากขึน้

พ
ัฒ
น
า

อง
คก

ร
ป
ระ
สิท

ธิภ
าพ

ขอ
ง

กา
รป
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บ
ัติร
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กา
ร
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ภา
พ
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ห
บ
ริก
าร
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ล

ตา
มพ

ัน
ธกิ

จ
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Strategy  Map  2 :  กลุมจังหวัดภาคตะวนัออก

จนท./บุคลากร มีทักษะ

ความสามารถที่เหมาะสม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัย

การใหบริการที่ดี

การบริหารงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระบวนการทํางานที่

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ

การสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ

การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์

ตามนโยบายสําคัญเรงดวน

ของรฐับาล

การตอบสนองนโยบายของรัฐ

อยางมีประสิทธิผล

การลดคาใชจาย

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการบริหารองคความรู

ภายในองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ

เปนผูนําการลงทุน

ดานอตุสาหกรรม

และพลังงานของ

อาเซียน

เปนแหลงผลิต

ผลไมหลักและ

ผลิตภัณฑเกษตร

แปรรูป

เปนศูนยกลางการทองเที่ยว

ที่หลากหลาย ไดมาตรฐาน
เปนชองทางการคา

สูภูมิภาคอินโดจีน

ตัวอ
ยาง
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Strategy  Map 2.2 :  การเปนแหลงผลิตผลไมหลักและผลิตภัณฑเกษตรแปรรปูของโลก

โครงสราง

พื้นฐาน

เพียงพอ

และเหมาะสม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ที่ทันสมัย

สินคาเกษตรปลอดภยั

ไมมีสารเคมีตกคาง

ไดมาตรฐาน และไม

ทําลายสิ่งแวดลอม

การบริหาร

การตลาด

ที่มีประสิทธิภาพ

เกษตรกรสามารถ

เขาถึงแหลงทุน

การวิจัย

และพัฒนา

Logistic &

Distribution Center

เกษตรกร

มีทักษะ

ความรู

กระบวนการผลิต

และแปรรูป

ที่มีประสิทธิภาพ

ผลิตภาพ

การผลิตสูง

เปนแหลงผลิตผลไมหลัก (ทุเรียน มังคุด) และผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปของโลก

เกษตรกรและ

กลุมเกษตรกร

มีความเขมแข็ง

การใชที่ดินที่

มีประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตและแปรรูป

ที่ไดมาตรฐาน

การจัดหา

แหลงทุน

สินคาเกษตรและผลิตภณัฑเกษตรแปรรูปมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับ สามารถสงออกไปขายตางประเทศได 

การสรางมูลคาเพิ่ม

สินคาเกษตร

มูลคาการสงออกผลไมหลัก (ทุเรียน มังคุด) และผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

ตัวอ
ยาง
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Strategy  Map 2.4  :  การเปนชองทางการคาสูภูมิภาคอินโดจนี

โครงสราง

พื้นฐาน

เพียงพอ

และเหมาะสม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ที่ทันสมัย

การบริการดานการสงออก-นําเขา การผานแดน ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

การบริหาร

การตลาด

ที่มีประสิทธิภาพ

การบริการขอมูล

ดานการคาและ

การลงทุน

ที่มีประสิทธิภาพ

การสรางเครือขาย

การเจรจาขอตกลง

ดานการคาและการลงทุน

ระหวางประเทศ

เปนชองทางการคาสูอนิโดจีน

ผูประกอบการมีความพึงพอใจ

จนท./ขาราชการ มีทักษะ

ความรู ดานการคา

การสงออก-นําเขา
การผานแดน

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในการทําธุรกิจ การคา การสงออก-นําเขาสินคา
ผานดานชายแดนในพื้นที่กลุมจังหวัด

การบริการดาน

การสงออก-นําเขา
การผานแดน

ที่มีประสิทธิภาพ

Logistic &

Distribution Center

มูลคาการคาชายแดนในพื้นที่กลุมจังหวัด สูงขึ้น

ตัวอ
ยาง



กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลาง (7.2)กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลาง (7.2)

ยุทธศาสตรทีมุ่งเนน
1. ประตูการคา การคมนาคมและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบาน

2. ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิจากกลุมจังหวัดมีมูลคาเพิ่มขึ้น
ปลอดภัยจากสารพิษ

ยุทธศาสตรทีมุ่งเนน
1. ประตูการคา การคมนาคมและการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบาน

2. ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิจากกลุมจังหวัดมีมูลคาเพิ่มขึ้น
ปลอดภัยจากสารพิษ
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เพิ่มมูลคาการคา การทองเที่ยว
ชายแดน เพิ่มขึ้น 

(1,500 ลาน)
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร

การอาํนวยความ
สะดวกในพิธีการ
ศุลกากรและ

ใหบริการ One 
Stop 

service

มิติคุณภาพการใหบริการ
แหลง

ทองเที่ยว

ที่ดี

ราคา

ที่

เหมาะสม

มิติการพัฒนาองคกร

การไดรบัการ

สนับสนุนจาก

ภาครัฐ

มูลคาดานการคาการลงทุน

ชายแดนเพิม่ขึ้น 

สรางรายไดดานการทองเที่ยวใหกับ

กลุมจังหวัด เพิม่ขึน้ 6%

การพัฒนา

ระบบ
Logistic

สงเสริม

การคา

การลงทุน

มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ความ

สะดวก

สบาย

การพัฒนาบุคลากรของ

รัฐดานการคา การลงทุน
พัฒนาระบบขอมูล ดานการ
การทองเทีย่วของกลุม จว.

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ผูประกอบการ

-โครงการแสดง

สินคา OTOP

-โครงการจับคูธุรกิจ

-โครงการจัดตั้ง

ศูนยประสานฯ

โครงการจัด

ระบบการให

บริการดานการคา

 การลงทุน

โครงการพัฒนา

ความสัมพันธ

กับประเทศ

เพื่อนบาน

-โครงการศูนย

กระจายสินคา

ดานชองเม็ก

-โครงการความ

รวมมือดาน

การขนสง

-โครงการศึกษาฯ

การจัดตัง้เขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน

-โครงการพัฒนา

เมืองใหมชองสะงํา

-โครงการอบรม

มัคคุเทศ-นักทองเที่ยว

-โครงการอบรม

พนักงานทองเที่ยว

โครงการศูนย

บริการการ

ทองเที่ยวแบบ

เบ็ดเสร็จ

โครงการกอสราง

ขยายทางหลวง

5 เสนทาง

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพดาน

การทองเที่ยว

-โครงการสงเสริม

การทองเที่ยว

อนุรักษ

โครงการสราง

ความรวมมือ

ระหวางรัฐ 

เอกชน 

ผุประกอบการ

พัฒนาศักยภาพ

ความรอมของ

ผูประกอบการ

พัฒนาดาน

การตลาด

-ชองทางการคา

การจัดจําหนาย

ปรบัปรงุ

ขั้นตอน

การให

บรกิาร

พัฒนา

ความสัมพันธ

การคากบั

ประเทศ

เพื่อนบาน

พัฒนาระบบ

การกระจาย

สินคา

เขตความ

รวมมือทาง

เศรษฐกิจ

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

การทองเที่ยว

พัฒนาปจจัย

พื้นฐานดาน

การทองเทีย่ว

พัฒนา

ผลิตภัณฑ

ทางการ

ทองเที่ยว

พัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากร

ภาคการ

ทองเที่ยว

พัฒนาดาน

การตลาด

และประชา

สัมพันธ 

ความ

ปลอดภัย

พัฒนาระบบขอมูล ดาน

การคา การลงทุน
พัฒนาบุคลากร ดานการ
ทองเทีย่วของกลุม จว.

บรหิาร-จัดการ

การทองเทีย่ว

ใหเกิด

ความยั่งยืน

โครงการจัด

Road Show

การทองเที่ยว

กลุมจังหวัด
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Workshop 3 
การกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร
และสรางแผนที่ยุทธศาสตร
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วิสัยทศัน .............................................................................

ประเดน็ยุทธศาสตร

พันธกจิ .............................................................................

-----------
-----------
-----------

-----------
-----------
-----------

-----------
-----------
-----------

แผนพัฒนา 3 ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

โครงการ
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Strategy  Map .....................................................

ประเด็นยุทธศาสตร........ ประเด็นยุทธศาสตร.................ประเด็นยุทธศาสตร.................. ประเด็นยุทธศาสตร.....................

วิสัยทัศน ........................................................................................
พ
ัฒ
น
า

อง
ค
ก
ร

ป
ระ
สิ
ท
ธิภ
าพ
ข
อง

ก
าร
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ฏิ
บ
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ก
าร

ค
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ก
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ล

ต
าม
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น
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จิ



ติดตามขอมูลเพิม่เติมไดที่
http://www.nedsi.kku.ac.th


