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ย
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ย
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Strategy Map 2 : กลุมจังหวัดภาคตะวันออก

ประสิทธิผล

การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
เปนผูนําการลงทุน
ดานอุตสาหกรรม
และพลังงานของ
อาเซียน

เปนแหลงผลิต
ผลไมหลักและ
ผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูป

เปนศูนยกลางการทองเที่ยว
ที่หลากหลาย ไดมาตรฐาน

เปนชองทางการคา
สูภูมิภาคอินโดจีน

การตอบสนองนโยบายของรัฐ
อยางมีประสิทธิผล

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ

การสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ

คุณภาพ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาองคกร

การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายสําคัญเรงดวน
ของรัฐบาล

การใหบริการที่ดี
การลดคาใชจา ย
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบการบริหารองคความรู
ภายในองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ

การบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จนท./บุคลากร มีทักษะ
ความสามารถที่เหมาะสม

กระบวนการทํางานที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย

แผนยุทธคาสตร
วิสัยทัศน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1.

กลยุทธ

1.1
1.2
1.3
...
2.1
2.2
2.3
...
3.1
3.2
3.3
...

2.

3.

ผลลัพธสุดทาย

เปาประสงค
ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

แผนปฏิบัติการ

ผลลัพธ

โครงการ

แผนงาน
ดาน......

ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร
(เงิน คน)

Logic Model

วิสัยทัศน
ผลลัพธสุดทาย
Ultimate
Outcome

แผนยุทธศาสตร

Z1

ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ผลลัพธ
Outcome

แผนปฏิบัติการ
(โครงการ)

ผลผลิต
Output

Y1

X1

X2

Y2

X3

X4

X5

X6

กิจกรรม
Activities
ทรัพยากร
Resources

Missing link

Missing link

แผนยุทธศาสตร
วิสัยทัศน

เปาประสงค
1.

กลยุทธ

1.1
1.2
1.3
...
2.1
2.2
2.3
...
3.1
3.2
3.3
...

2.

3.

ผลลัพธสุดทาย

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

แผนปฏิบัติการ

ผลลัพธ

โครงการที่จังหวัด
เสนอ

โครงการที่
กรมจัดสรรให

ผลผลิต ทรัพยากร
กิจกรรม (เงิน คน)

มิติการประเมินผลฯ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 4 ดาน
Financial Perspective

Internal Work Process Perspective

มิมิตติทิที่ ี่ 11 :: มิมิตติดิดาานประสิ
นประสิททธิธิผผลตามพั
ลตามพันนธกิธกิจจ

มิมิตติทิที่ ี่ 22 : : มิมิตติดิดาานประสิ
นประสิททธิธิภภาพของการปฏิ
าพของการปฏิบบัตัติ ิ
สสววนราชการแสดงผลงานที
ราชการ
นราชการแสดงผลงานที่ บ่ บรรลุ
รรลุววั ตั ตถุถุปประสงค
ระสงค ราชการ
และเป
และเปาาหมายตามที
หมายตามที่ ไ่ ไดดรรั บั บงบประมาณมาดํ
งบประมาณมาดําาเนิเนินนการ
การ สสววนราชการแสดงความสามารถในการปฏิ
บบัตัติ ิ
นราชการแสดงความสามารถในการปฏิ
เพืเพื่ อ่ อใหใหเ เกิกิดดประโยชน
ประโยชนสสุ ขุ ขตตออประชาชนตามแผน
ประชาชนตามแผน ราชการเช น การลดค า ใช จ า ย และการลด
ราชการเช น การลดค า ใช จ า ย และการลด
ยุยุททธศาสตร
ธศาสตรกกลุลุมมจัจังงหวัหวัดด/จั/จังงหวัหวัดด
ระยะเวลาการให
บบริริกการาร เปเปนนตตนน
ระยะเวลาการให
70%
10%
มิมิตติทิที่ ี่ 33 :: มิมิตติดิดาานคุ
นคุณณภาพการให
ภาพการใหบบริริกการาร
สสววนราชการแสดงการให
นราชการแสดงการใหคความสํ
วามสําาคัคัญญกักับบ
ผูผูรรับับบริบริกการในการให
ารในการใหบบริริกการที
ารที่ม่มีคีคุณุณภาพ
ภาพ สรสราางง
ความพึ
ความพึงงพอใจแก
พอใจแกผผูรูรับับบริบริกการาร
10%
Customer Perspective

มิมิตติทิที่ ี่ 44 :: มิมิตติดิดาานการพั
นการพัฒฒนาองค
นาองคกกรร
สสววนราชการแสดงความสามารถในการ
นราชการแสดงความสามารถในการ
เตรี
เตรียยมพร
มพรออมกั
มกับบการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงขององค
นแปลงขององคกกรร
เชเชนน การพั
การพัฒฒนาระบบฐานข
นาระบบฐานขออมูมูลล การบริ
การบริหหาราร
คนและความรู
คนและความรูใในองค
นองคกกรร เปเปนนตตนน 10%
Learning & Growth Perspective

Financial
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s
es s
it v ure ets tive
ec eas rg itia
j
a
b
In
O M T

Customer
es es
es
“To achieve our
v
s
v
r
it
t
i
ec easu rge itiat
j
vision,how
a
b
In
O M T

should we
appear to our
customers?”

Internal Business Process
Vision
and
Strategy

s
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what business
processes must
we excel at?”

Learning and Growth

“To achieve our
vision,how will
we sustain our
ability to
change and
improve?”
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แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2548
แผนยุทธศาสตร
ผลสัมฤทธิ์
Results
(60%)

มิติ 1 ประสิทธิผลตาม
แผนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค + ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

แผนการบริหารเปลี่ยนแปลง
ตามประเด็นยุทธศาสตร

ตัวผลักดัน

มิติ 2 คุณภาพ

Enablers/
Drivers
(40%)

มิติ 3 ประสิทธิภาพ
มิติ 4 การเรียนรู
และพัฒนา

การ
เปลีย่ นแปลง
เปนการทั่วไป
(ภาคบังคับ)

แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ

(24%)

(16%)

แผนพัฒนาคุณภาพ

แผนเพิม่ ขีดสมรรถนะ

Effectiveness

•ผังเชิงยุทธศาสตร

การทบทวนยุทธศาสตร
Strategy Re-formulation

Strategy Map
(ความสัมพันธระหวาง
เหตุ/ผล )
•ปจจัยที่ขาดหายไป

(Missing Links?)

• ทางออกเพื่อแกไขปญหา

แผนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
Change Management Plan
Quality

•อุปสรรคการดําเนินงานกับ

การเปลีย
่ นแปลงที่จะเกิด

•ทางออกเพื่อแกไขปญหา

Efficiency

กระบวนการบริหารลูกคา
Customer Management
Processes

การบริหารกระบวนการ
Operations
Management Processes

Capacity-building

การวางระบบบริหารจัดการ
สินทรัพยที่จบ
ั ตองไมได
Intangible Assets
Management Processes

แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง - ตามแผนยุทธศาสตร
ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั ภาคบังคับ ของแตละหนวยงาน –
ตองดําเนินการและ
สามารถวัดผลไดใน
ป 48
Customers
Management
Processes

มิติที่ 2
การพัฒนาคุณภาพ

ครอบคลุมระยะเวลา 3 ป วัด
ความกาวหนาตาม milestone
และผลสัมฤทธิท์ ี่เกิดขึน้ จริง

•
•
8

Operations
Management
Processes

Intangible
Assets
Management
Processes

มิติที่ 3
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
มิติที่ 4
การเสริมสราง
ขีดสมรรถนะ

Blueprint for change
•
•
8
•
•
8
24

เสนอใหเห็นชอบภายใน
วันที่ 31 มีค 2548
16

องคกรที่มุงเนนยุทธศาสตร

Change Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Strategy-focused Organization

การบริหารกระบวนการ
การพัฒนาขั้นตอนการทํางานใหดีขึ้น

ประสิทธิภาพ ลดรอบระยะเวลาดําเนินการ
efficiency

ลดตนทุน & ความสูญเสีย

Reengineering
Lean Enterprise
Six Sigma TQM

กระบวนการบริหารลูกคา

การดูแลผูรับบริการ

เพิ่มผลผลิต
คุณภาพ

quality

เพิ่มคุณคา

เพิ่มความพึงพอใจ
เพิ่มความไววางใจ

ความโปรงใส มีสวนรวม

effectiveness

ขีดสมรรถนะ

การวางระบบบริหารจัดการ capacitybuilding
สินทรัพยที่จับตองไมได

ทุนมนุษย
ทุนขอมูลสารสนเทศ&ทุนความรู

ทุนองคกร

Value
Creation

เพิ่มความพรอมเชิง
ยุทธศาสตร

การบริหารกระบวนการ
Operations Management Processes
การออกแบบขั้นตอนใหม
Process Redesign
Strategy-related
Processes

รื้อปรับระบบงาน
Reengineering

ควบคุมคุณภาพ
Six Sigma
Kaizen / TQM

• ทองเที่ยว
• เกษตร
• SME/OTOP

ลดขั้นตอน/ทําใหงา
 ย
Work Simplification

• การคาชายแดน
• ……

ลดกฎระเบียบ
Deregulation

ลดระยะเวลา
Cycle-time
ลดตนทุน
Cost Saving
เพิ่มผลผลิต
Productivity

หนวยงาน
ยุทธศาสตร
I.
II.

การคาชายแดน
เกษตร

III.
IV.
V.

SME/OTOP
ความยากจน
การทองเที่ยว

VI.

…………..

- ระบบกลุม จังหวัด
- ................
- ................

ก

ข

ค

ง

Redesign work process

จ

