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เน&'อหาการบรรยุทธศาสตรายุทธศาสตร

เหตป*จัดทจัดทยุทธศาสตรทำยุทธศต+, -องม+การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
สภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อมทำยุทธศางการแข่งขันขององค์กรค์ก2งข่งขันขององค์กรค์กนข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาระบบราชการไทำยุทธศยุทธศาสตร
แนวิชญ์ จิค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ดในการบรหารจัดทดการสมยุทธศาสตรใหม2
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กรค์กองการจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ประกอบข่งขันขององค์กรค์กองแผนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
เทำยุทธศค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈นค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ทำยุทธศ+,เก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กรค์ก-องกบการจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร (Stakeholders Analysis)
การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหสภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อมภายุทธศาสตรนอกข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร (PESTLE Model)
การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหสภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อมภายุทธศาสตรในองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร (5M Model)
การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหจัดทดอ2อนจัดทดแข่งขันขององค์กรค์กMงโอกาสแล้อมทางกะอปสรรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร (SWOT)
การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเส+,ยุทธศาสตรง (Risk Management)
การกาหนดตวิชญ์ จิชวิชญ์ จิ+' ด (SMART Model)
ประโยุทธศาสตรชนข่งขันขององค์กรค์กองการจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
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เหตป*จัดทจัดทยุทธศาสตรทำยุทธศ+,ตอ- งจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
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ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาระบบราชการไทำยุทธศยุทธศาสตร

ประเทำยุทธศศไทำยุทธศยุทธศาสตรม+ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรการ
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาระบบราชการไทำยุทธศยุทธศาสตรอยุทธศาสตร62 4
ประเดMนทำยุทธศ+,เน-นการสร-าง
ประโยุทธศาสตรชนสข่งขันขององค์กรค์กให-แก2ประชาชน
โดยุทธศาสตรเน-นให-การทำยุทธศางานข่งขันขององค์กรค์กองหน2วิชญ์ จิยุทธศาสตร
งานภาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รฐ์灭嘘ዄ�䁲FillBitmaม+ประสทำยุทธศธภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ส6งสด
สามารถุนตอบสนองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ต-องการทำยุทธศU+, บU-อนแล้อมทางกะหล้อมทางกาก
หล้อมทางกายุทธศาสตรยุทธศาสตร,งข่งขันขององค์กรค์กV'น ตล้อมทางกอดจัดทนต-องเน-น
การทำยุทธศางานเชงบ6รณาการทำยุทธศ'ง
ภายุทธศาสตรในแล้อมทางกะภายุทธศาสตรนอก เปXด
โอกาสให-เกดการม+ส2วิชญ์ จินร2วิชญ์ จิมมาก
ทำยุทธศ+,สดเพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘อ&, ทำยุทธศจัดท+, ะส2งเสรมให-เกด
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามโปร2งใส ตรวิชญ์ จิจัดทสอบไดแล้อมทางกะทำยุทธศ+,สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประจัดทะต-องม+การปรบ
ตวิชญ์ จิได-อยุทธศาสตร2างเหมาะสมต2อสถุนานะ
การณต2างๆทำยุทธศ+,เปล้อมทางกยุทธศาสตร+, นแปล้อมทางกงไป
อยุทธศาสตร2างรวิชญ์ จิดเรMวิชญ์ จิในช2วิชญ์ จิงเวิชญ์ จิล้อมทางกาป*จัดทจัดทบน

ทมา : แผนยุทธศาสตร์กาทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการการ์การพัฒนาระบบราชการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2ฒนาร์การพัฒนาระบบราชการะบบร์การพัฒนาระบบราชการาชการ์การพัฒนาระบบราชการไทยุทธศาสตร์กา พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2.ศ. 2551-2555 (หน#า 28)

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

การพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘การบรหารจัดทดการ

Professor Edwards W. Deming ได-ใช-วิชญ์ จิธ+การทำยุทธศางสถุนตมาประยุทธศาสตรกตในการ
บรหารจัดทดการเชงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ทำยุทธศวิชญ์ จิ, ทำยุทธศ'งองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรจัดทนสามารถุนทำยุทธศาให-วิชญ์ จิงการอตสาหกรรมทำยุทธศ,วิชญ์ จิ
โล้อมทางกกยุทธศาสตรอมรบในประโยุทธศาสตรชนข่งขันขององค์กรค์กองการบรหารจัดทดการเชงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรสถุนต(Statistical
Process Control Method) โดยุทธศาสตรเฉพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘าะอยุทธศาสตร2างยุทธศาสตร,งในช2วิชญ์ จิงหล้อมทางกงสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รามโล้อมทางกกค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร'งทำยุทธศ+, 2
ทำยุทธศ+, Deming สามารถุนทำยุทธศาให-เป`นทำยุทธศ+,ประจัดทกษแก2ทำยุทธศ'งโล้อมทางกกในการปรบปรงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ข่งขันขององค์กรค์กอง
อตสาหกรรมในประเทำยุทธศศญ์ จินดาประ+,ปนa ให-กล้อมทางกายุทธศาสตรเป`นประเทำยุทธศศทำยุทธศม+, +ข่งขันขององค์กรค์ก+ดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสามารถุนทำยุทธศางการ
แข่งขันขององค์กรค์ก2งข่งขันขององค์กรค์กนเป`นอนดบต-นข่งขันขององค์กรค์กองโล้อมทางกกได-ในเวิชญ์ จิล้อมทางกาต2อมา
โมเดล้อมทางกทำยุทธศางค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ดทำยุทธศ+,โดดดงแล้อมทางกะได-รบการยุทธศาสตรอมรบกนอยุทธศาสตร2างแพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ร2หล้อมทางกายุทธศาสตรทำยุทธศทำยุทธศ+, +,สดใน
โล้อมทางกกข่งขันขององค์กรค์กองการบรหารจัดทดการกMค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈อ& Deming Cycle หร&อทำยุทธศ+,ร6-จัดทกกนในช&อ, วิชญ์ จิ2า PDCA
Cycle ทำยุทธศ+,ม2งเน-นการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘การทำยุทธศางานด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรแนวิชญ์ จิค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ดพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&'นฐ์灭嘘ዄ�䁲FillBitmaาน ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈&อ Plan
(วิชญ์ จิางแผน) Do (ดาเนนการ) Check (ตรวิชญ์ จิจัดทสอบ) Act (ปรบปรง)

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

การพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘การบรหารจัดทดการ

ในเร&,องข่งขันขององค์กรค์กองการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาระบบการทำยุทธศางานข่งขันขององค์กรค์กองราชการให-สามารถุนรองรบค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ต-องการข่งขันขององค์กรค์กองประชาชนทำยุทธศ+,เปล้อมทางก+,ยุทธศาสตรนแปล้อมทางกงอยุทธศาสตร2างต2อเน&,องแล้อมทางกะรวิชญ์ จิดเรMวิชญ์ จิ สามารถุนสร-าง
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามได-เปร+ยุทธศาสตรบจัดทากการปรบตวิชญ์ จิ (Adaptive Advantage) ได-น'น จัดทะต-องม+การ
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ข่งขันขององค์กรค์กองการบรหารจัดทดการองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรในทำยุทธศกมต UV,งประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรด-านต2างๆ
ทำยุทธศ'งหมด 7 หมวิชญ์ จิด แล้อมทางกะหมวิชญ์ จิดหนV,งทำยุทธศ+,สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประมากค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈&อเร&อ, งข่งขันขององค์กรค์กองการวิชญ์ จิางแผนเชง
ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรแล้อมทางกะกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

แนวิชญ์ จิค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ดในการบรหารจัดทดการสมยุทธศาสตรใหม2

แนวิชญ์ จิค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ดข่งขันขององค์กรค์กองการบรหารจัดทดการสมยุทธศาสตรใหม2 (New management
concept) ม2งเน-นทำยุทธศก+, ารบรหารจัดทดการให-เกดผล้อมทางกล้อมทางกพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ธ (Outcome)
จัดทากผล้อมทางกผล้อมทางกต (Output) อนพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘Vงประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈เป`นหล้อมทางกก มากกวิชญ์ จิ2าการให-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประกบป*จัดทจัดทยุทธศาสตรหร&อทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรทำยุทธศ+,จัดทะต-องใช-ในการดาเนนการ น,นค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈&อถุนVง
แม-วิชญ์ จิ2าป*จัดทจัดทยุทธศาสตรเข่งขันขององค์กรค์กา- หร&อทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรในการดาเนนการจัดทะม+อยุทธศาสตร62อยุทธศาสตร2างจัดทากด
องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรกMจัดทะต-องพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรายุทธศาสตรามทำยุทธศาให-เกดผล้อมทางกผล้อมทางกตแล้อมทางกะผล้อมทางกล้อมทางกพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ธให-ได- ดงน'นจัดทVง
จัดทะเหMนได-วิชญ์ จิ2าการทำยุทธศจัดท+, ะบรหารจัดทดการให-เกดผล้อมทางกตามทำยุทธศ+,ต'งวิชญ์ จิตถุนประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ไวิชญ์ จิในข่งขันขององค์กรค์กณะทำยุทธศม+, +ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรอยุทธศาสตรา2 งจัดทากดน'นจัดทะต-องม+การวิชญ์ จิางแผนการดาเนน
การแล้อมทางกะแผนการใช-ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรอยุทธศาสตร2างเหมาะสม มฉะน'นอาจัดทจัดทะไม2
สามารถุนดาเนนการได-

นอกจัดทากน'นการบรหารจัดทดการแนวิชญ์ จิใหม2ยุทธศาสตรงม2งเน-นวิชญ์ จิ2า การบรหารจัดทดการ
ทำยุทธศด+, แ+ ล้อมทางกะเหมาะสมน'นจัดทะต-องบรหารป*จัดทจัดทยุทธศาสตรแล้อมทางกะทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรทำยุทธศ+,มอ+ ยุทธศาสตร62ให-เกด
ผล้อมทางกกระทำยุทธศบในเชงบวิชญ์ จิก (Positive Impact) ให-แก2สงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈มแล้อมทางกะประเทำยุทธศศ
ชาตให-ได-มากทำยุทธศ+,สด ทำยุทธศ'งน+ก' ารบรหารจัดทดการทำยุทธศ+,ทำยุทธศาให-เกดผล้อมทางกกระทำยุทธศบเชง
บวิชญ์ จิกได-มากกวิชญ์ จิ2าโดยุทธศาสตรใช-ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรน-อยุทธศาสตรกวิชญ์ จิ2าถุน&อได-วิชญ์ จิ2าเป`นผ6-บรหารน'นม+
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสามารถุนในการบรหารจัดทดการ

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

ในการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ส62ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเป`น
เล้อมทางกศอยุทธศาสตร2างม+ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘 ผ6-บรหาร
ข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะต-องม+การ
กาหนดทำยุทธศศทำยุทธศางองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร ม+วิชญ์ จิสยุทธศาสตร
ทำยุทธศศน เปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ระยุทธศาสตระส'นแล้อมทางกะ
ระยุทธศาสตระยุทธศาสตราวิชญ์ จิ ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈า2 นยุทธศาสตรม แล้อมทางกะค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าดหวิชญ์ จิงในผล้อมทางกการดาเนนการ
ข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร UV,งการทำยุทธศจัดท+, ะดาเนน
การให-บรรล้อมทางกตามทำยุทธศศทำยุทธศางทำยุทธศ+,
กาหนดจัดทะต-องม+การวิชญ์ จิางแผน
การดาเนนการอยุทธศาสตร2างม+กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ
เพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&,อให-สามารถุนบรรล้อมทางกเปkาหมายุทธศาสตร
ได-อยุทธศาสตร2างม+ประสทำยุทธศธภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘 โดยุทธศาสตร
การวิชญ์ จิางแผนเชงยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร
แล้อมทางกะกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธน'นถุน&อวิชญ์ จิา2 เป`นส2วิชญ์ จิน
สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประอนดบต-นๆข่งขันขององค์กรค์กองการ
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘การบรการ
จัดทดการข่งขันขององค์กรค์กองภาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รฐ์灭嘘ዄ�䁲FillBitma ทำยุทธศ+,เร+ยุทธศาสตรกวิชญ์ จิ2า
PMQA

ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กรค์กองการจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
ล้อมทางกกษณะสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
สภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อม ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสมพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘นธ แล้อมทางกะค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามทำยุทธศ-าทำยุทธศายุทธศาสตร

1. การนา
องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

2. การวิชญ์ จิางแผน
เชงยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร
แล้อมทางกะกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ

5. การม2งเน-น
ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรบค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางก
7. ผล้อมทางกล้อมทางกพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ธ
การดาเนนการ

3. การให-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประ
กบผ6ม- +สวิชญ์ จิ2 นได-สวิชญ์ จิ2 นเส+ยุทธศาสตร
แล้อมทางกะผ6ร- บบรการ

6. การจัดทดการ
กระบวิชญ์ จินการ

4. การวิชญ์ จิด การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห แล้อมทางกะการจัดทดการค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามร6-

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กรค์กองการจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

การวิชญ์ จิางแผนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรแล้อมทางกะกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธจัดทะเก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กรค์ก-องกบการนาป*จัดทจัดทยุทธศาสตรทำยุทธศ+,เก+ยุทธศาสตร, วิชญ์ จิข่งขันขององค์กรค์ก-องต2างๆมา
ประกอบการวิชญ์ จิางแผน วิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหจัดทดอ2อน จัดทดแข่งขันขององค์กรค์กMง วิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหโอกาส แล้อมทางกะอปสรรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 สญ์ จินดาประญ์ จินดาประา
นบ2งช+ก' ารเปล้อมทางกยุทธศาสตร+, นแปล้อมทางกงทำยุทธศ+,สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประๆต2อองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร การจัดทดทำยุทธศาแผนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร (Strategic
Plan) ทำยุทธศ+,ด+ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈านVงถุนVงการม+ส2วิชญ์ จินร2วิชญ์ จิมจัดทากผ6ม- +ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรทำยุทธศ'งหมดทำยุทธศ'งภายุทธศาสตรในแล้อมทางกะ
ภายุทธศาสตรนอก เพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&,อให-มน, ใจัดทได-วิชญ์ จิ2าแผนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรน'นม+ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รอบค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางกมประเดMนสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประทำยุทธศก
เร&,องแล้อมทางกะสามารถุนดาเนนการได-เตMมศกยุทธศาสตรภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ประกอบข่งขันขององค์กรค์กองแผนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร
ในการบรหารจัดทดการเชงกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธน'น ผ6-บรหารแล้อมทางกะผ6-ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบต
งานจัดทาเป`นต-องเข่งขันขององค์กรค์ก-าใจัดทองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ประกอบแต2ล้อมทางกะส2วิชญ์ จินแล้อมทางกะต-องเข่งขันขององค์กรค์ก-าใจัดท
ถุนVงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเช&,อมโยุทธศาสตรงข่งขันขององค์กรค์กองแต2ล้อมทางกะองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ประกอบอยุทธศาสตร2างชดเจัดทน
เพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ราะวิชญ์ จิา2 แต2ล้อมทางกะองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ประกอบม+ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามหมายุทธศาสตรเฉพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘าะแล้อมทางกะม+
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประต2อการบรหารจัดทดการแตกต2างกน แล้อมทางกะองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
ประกอบข่งขันขององค์กรค์กองการบรหารจัดทดการเชงกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธน'นจัดทะต-องเช&,อม
โยุทธศาสตรงแล้อมทางกะสอดรบกนอยุทธศาสตร2างสมดล้อมทางก

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

วิชญ์ จิสยุทธศาสตรทำยุทธศศน
(Vision)
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘นธกจัดท
(Mission)
ประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร
(Strategic Issues)
เปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
(Strategic Objectives)
กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ
(Strategy)
แผนงาน/โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการ
(Plan/Project)
ตวิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิดทำยุทธศ+,สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประ
(Key Indicators)
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าเปkาหมายุทธศาสตร
(Target/Goals)
ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากร
(Resources)

ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามหมายุทธศาสตรทำยุทธศ+,เก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กรค์ก-องกบแผนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร
ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร หมายุทธศาสตรถุนVง แนวิชญ์ จิทำยุทธศางการบรรล้อมทางกจัดทดหมายุทธศาสตรข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
วิชญ์ จิสยุทธศาสตรทำยุทธศศน หมายุทธศาสตรถุนVง ส,งทำยุทธศเ+, ราอยุทธศาสตรากให-องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรเป`นในอนาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ตภายุทธศาสตรใต-วิชญ์ จิสยุทธศาสตรทำยุทธศพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘+, อจัดทะเหMน
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘นธกจัดท หมายุทธศาสตรถุนVง ข่งขันขององค์กรค์กอบเข่งขันขององค์กรค์กตการดาเนนการข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร (กจัดททำยุทธศเ+, ป`นพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘นธะ)
ประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร หมายุทธศาสตรถุนVง ประเดMนหล้อมทางกกทำยุทธศจัดท+, ะพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
เปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈เชงยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร หมายุทธศาสตรถุนVงเปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ข่งขันขององค์กรค์กองแต2ล้อมทางกะประเดMนพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ หมายุทธศาสตรถุนVง วิชญ์ จิธ+การทำยุทธศ+,จัดทะบรรล้อมทางกเปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ได-อยุทธศาสตร2างม+ประสทำยุทธศธภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘 โดยุทธศาสตรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈านVง
ถุนVงป*จัดทจัดทยุทธศาสตรภายุทธศาสตรในแล้อมทางกะภายุทธศาสตรนอกอยุทธศาสตร2างล้อมทางกะเอ+ยุทธศาสตรด
แผนงาน/โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการ หมายุทธศาสตรถุนVง แผนการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรแล้อมทางกะโค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการยุทธศาสตร2อยุทธศาสตรภายุทธศาสตรใตแผนทำยุทธศ+,องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรจัดทะต-องดาเนนการ
ตวิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิดทำยุทธศ+,สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประ หมายุทธศาสตรถุนVง เกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการวัดผลการดำเนสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประทำยุทธศ+,ใช-ในการวิชญ์ จิดผล้อมทางกการดาเนนงาน
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าเปkาหมายุทธศาสตร หมายุทธศาสตรถุนVง ระดบข่งขันขององค์กรค์กองเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในการวัดผลการดำเนทำยุทธศใ+, ช-ในการวิชญ์ จิดผล้อมทางกวิชญ์ จิ2าประสบค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาเรMจัดท
ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากร หมายุทธศาสตรถุนVง ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรทำยุทธศ+,จัดทะใช-ในการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร อนประกอบไปด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร
ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรมนษยุทธศาสตร ด-านการเงน ด-านอปกรณเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร&,องม&อ เป`นต-น

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
แผนทำยุทธศ+,กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ

แผนทำยุทธศ+,กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ (Strategy Map)
เปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈

แผนทำยุทธศ+,กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศกาไรส6
ธ งสด
รายุทธศาสตรได-ทำยุทธศ+,เพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘,มข่งขันขององค์กรค์กV'น
รายุทธศาสตรได-จัดทาก
การU&'อU'า

รายุทธศาสตรได-จัดทาก
ล้อมทางก6กค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-าใหม2

บรการทำยุทธศ+,
ประทำยุทธศบใจัดท

ราค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าทำยุทธศ+,
ดVงด6ดใจัดท

กระบวิชญ์ จินการ
จัดทดส2งทำยุทธศ+,เรMวิชญ์ จิ

การตล้อมทางกาดทำยุทธศ+,
เหมาะสม

การผล้อมทางกตทำยุทธศ+,ม+
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘

การค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางกงทำยุทธศ+,
แม2นยุทธศาสตรา

เจัดท-าหน-าทำยุทธศ+,ม+
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามร6-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
สามารถุนส6ง
แล้อมทางกะม+ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสข่งขันขององค์กรค์ก

ม+ระบบการ
ทำยุทธศางานทำยุทธศ+,
ทำยุทธศนสมยุทธศาสตร
ม+ระบบกากบ
ด6แล้อมทางกทำยุทธศ+,ด+

ตวิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิด

ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าเปkาหมายุทธศาสตร

แผนงาน/โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการ

ต-องการได-กาไร -กาไรต2อค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈น
ธ
ต2อค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈นให-ส6งทำยุทธศ+,สด -กาไรสทำยุทธศ
-ยุทธศาสตรอดข่งขันขององค์กรค์กายุทธศาสตร
แล้อมทางกะนานทำยุทธศ+,สด

-10,000 บาทำยุทธศตอ2
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈นต2อวิชญ์ จิน
-20 ล้อมทางกบ./เด&อน
-200 ล้อมทางกบ./ปx

- 1,500,000

ต-องการให-ล้อมทางก6กค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-า
เกดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามประทำยุทธศบ
ใจัดทส6งสดแล้อมทางกะเป`น
เสม&อนตวิชญ์ จิแทำยุทธศน
ข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรใน
การส&,อสาร
ต-องการให-ม+
กระบวิชญ์ จินการ
ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงานทำยุทธศ+,ม+
ประสทำยุทธศธภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘
แล้อมทางกะค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ทำยุทธศ+,
เป`นเล้อมทางกศ
ต-องการให-ม+
กระบวิชญ์ จินการ
ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงานทำยุทธศ+,ม+
ประสทำยุทธศธภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘
แล้อมทางกะค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ทำยุทธศ+,
เป`นเล้อมทางกศ

-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘Vง
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘อใจัดทในการ
รบบรการ
-ปรมาณการ
U&'อU'า
-ล้อมทางก6กค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-าใหม2

-ระดบมากข่งขันขององค์กรค์กV'นไป
-1,000 บาทำยุทธศตอ2
เด&อน
-20 รายุทธศาสตรตอ2 เด&อน

-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการตดตามแล้อมทางกะ
ประเมนผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบต
งานในทำยุทธศกมต (การเงน
การผล้อมทางกต การตล้อมทางกาด
การค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางกง)
-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการสร-างค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
ประทำยุทธศบใจัดททำยุทธศ+,ด+กบล้อมทางก6กค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-า
-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการสนบสนน
ชมชนแล้อมทางกะพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาส,ง
แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อม

-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามรวิชญ์ จิดเรMวิชญ์ จิ
ในการบรการ
-ข่งขันขององค์กรค์กองเส+ยุทธศาสตรจัดทาก
การผล้อมทางกต
-ช2องทำยุทธศางการ
ข่งขันขององค์กรค์กายุทธศาสตรแล้อมทางกะการใหบรการ

-ไม2เกน 3 วิชญ์ จิน
-Zero Defect
-Zero Incident
-เพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘,มอ+ก 3 สาข่งขันขององค์กรค์กา
ในทำยุทธศก 6 เด&อน
-Zero nonmoving stock

-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการล้อมทางกดข่งขันขององค์กรค์กน' ตอน
การทำยุทธศางาน
-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการวิชญ์ จิจัดทยุทธศาสตรการตล้อมทางกาด
-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาเส-น
ทำยุทธศางการจัดทดส2งสนต-า
-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการวิชญ์ จิจัดทยุทธศาสตรแล้อมทางกะ
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาสนค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-า

- 900,000

-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามร6/- ทำยุทธศกษะ
-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเส+,ยุทธศาสตรง
ข่งขันขององค์กรค์กองระบบ IS
-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสข่งขันขององค์กรค์กข่งขันขององค์กรค์กอง
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘นกงาน
-การม+ส2วิชญ์ จินร2วิชญ์ จิม
ข่งขันขององค์กรค์กองผ6-บรหาร

-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ะแนนไม2ต,ากวิชญ์ จิ2า -โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาระบบ
85
-ไม2เกดระบบล้อมทางก2ม
-ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าเฉล้อมทางกยุทธศาสตร+, ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสข่งขันขององค์กรค์ก
ระดบ 4 ข่งขันขององค์กรค์กV'นไป
-Walk the talk
ทำยุทธศกวิชญ์ จิน

สารสนเทำยุทธศศเพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&,อการ
บรหาร/การปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงาน
-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนา
สมรรถุนนะบค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางกากร
-โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการส2งเสรมการ
กากบด6แล้อมทางกตนเองทำยุทธศ+,ด+

งบประมาณ

- 2,000,000
- 2,400,000

- 5,000,000
- 500.000
- 3,000,000
- 7,000,000
- 4,500,000
- 1,000,000

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

วิชญ์ จิสยุทธศาสตรทำยุทธศศน
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘นธกจัดท

กระบวิชญ์ จินการจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร
วิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหล้อมทางกกษณะ
สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
แล้อมทางกะสภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อม
ทำยุทธศางการแข่งขันขององค์กรค์ก2งข่งขันขององค์กรค์กน
Organization SWOT

ประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร
เปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ
แผนงาน/โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการ
ตวิชญ์ จิชวิชญ์ จิ+' ด
เปkาหมายุทธศาสตร
งบประมาณ

S
O
T

W

กระบวิชญ์ จินการจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร
ทำยุทธศบทำยุทธศวิชญ์ จินแล้อมทางกะวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหล้อมทางกกษณะสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประ
(Organization Profile) แล้อมทางกะสภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘แวิชญ์ จิดล้อมทางก-อม
ทำยุทธศางการแข่งขันขององค์กรค์ก2งข่งขันขององค์กรค์กน (Competitive Environment)
ข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร เพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&,อนามากาหนดทำยุทธศศทำยุทธศางข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
ให-ชดเจัดทน
วิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหหาจัดทดอ2อน จัดทดแข่งขันขององค์กรค์กMง โอกาส แล้อมทางกะ
อปสรรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรเพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&,อให-เหMนถุนVงประเดMนการ
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร (“ประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร")
วิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหแล้อมทางกะกาหนดกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธทำยุทธศเ+, หมาะสมในการ
พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ดเล้อมทางก&อกประเดMนการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาตนเองเพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&,อกาหนด
เป`นแผนงาน/โค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รงการทำยุทธศ+,จัดทะดาเนนการ โดยุทธศาสตรม+การ
เร+ยุทธศาสตรงล้อมทางกาดบตามค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามเร2งด2วิชญ์ จินแล้อมทางกะค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประต2อ
องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรในภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘รวิชญ์ จิม UV,งม+รายุทธศาสตรล้อมทางกะเอ+ยุทธศาสตรดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รอบค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางกม
ถุนVงเปkาหมายุทธศาสตรการดาเนนการ ตวิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิดทำยุทธศ+,สาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ญ์ จินดาประ
ผ6-รบผดชอบ ตล้อมทางกอดจัดทนทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรทำยุทธศใ+, ช-ในการ
ดาเนนการ
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การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร (Stakeholders Analysis) โดยุทธศาสตร
ศาสตราจัดทารยุทธศาสตร Edward Freeman (ค.ศ. 1984) เป`นเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ร&,องม&อทำยุทธศางการจัดทดการ
ทำยุทธศ+,เป`นประโยุทธศาสตรชนต2อการปรบปรงอยุทธศาสตร2างต2อเน&,อง โดยุทธศาสตรจัดทะทำยุทธศาให-เราทำยุทธศราบถุนVงกล้อมทางก2มผ6-ม+
ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร (Stakeholders) วิชญ์ จิ2าผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรกล้อมทางก2มใดม+ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามต-องการ
อะไร แล้อมทางกะการดาเนนการข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรจัดทะส2งผล้อมทางกกระทำยุทธศบอยุทธศาสตร2างไรต2อผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จิน
เส+ยุทธศาสตรแต2ล้อมทางกะกล้อมทางก2ม
UV,งถุน-าเราทำยุทธศราบถุนVงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสนใจัดทแล้อมทางกะ
อทำยุทธศธพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ล้อมทางกข่งขันขององค์กรค์กองผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตร
เป`นอยุทธศาสตร2างด+กMจัดทะทำยุทธศาให-เราสามารถุนทำยุทธศ+,
จัดทะกาหนดวิชญ์ จิธ+การบรหารค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิาม
สมพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘นธทำยุทธศ+,ด+กบผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรไดไม2วิชญ์ จิ2าจัดทะเป`นผ6-ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรหล้อมทางกก
(Primary Stakeholders) หร&อผ6ม+ส2วิชญ์ จินได-ส2วิชญ์ จินเส+ยุทธศาสตรรอง (Secondary
Stakeholders)
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การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห จัดทดอ2อน จัดทดแข่งขันขององค์กรค์กMง โอกาส แล้อมทางกะอปสรรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 (SWOT Analysis)

Albert Humphrey ได-นาเสนอแนวิชญ์ จิค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ดในการวิชญ์ จิางแผนกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธทำยุทธศ+,
เร+ยุทธศาสตรกวิชญ์ จิ2า SWOT Analysis โดยุทธศาสตรให-ประเมนถุนVงป*จัดทจัดทยุทธศาสตรภายุทธศาสตรในแล้อมทางกะ
ภายุทธศาสตรนอกข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรอยุทธศาสตรา2 งรอบค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈อบ UVง, ป*จัดทจัดทยุทธศาสตรภายุทธศาสตรในประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร
การพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘จัดทารณาถุนVงจัดทดแข่งขันขององค์กรค์กงM (Strength) แล้อมทางกะจัดทดอ2อน (Weakness)
แล้อมทางกะป*จัดทจัดทยุทธศาสตรภายุทธศาสตรนอกประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร โอกาส (Opportunity) แล้อมทางกะ
อปสรรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 (Treats) การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห SWOT น+จัดท' ะทำยุทธศาให-เข่งขันขององค์กรค์กา- ใจัดทบรบทำยุทธศ
องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรได-อยุทธศาสตร2างชดเจัดทน โดยุทธศาสตรผล้อมทางกข่งขันขององค์กรค์กองการวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหจัดทะทำยุทธศาให-สามารถุน
กาหนดแนวิชญ์ จิทำยุทธศางการพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรได-แม2นยุทธศาสตรามากยุทธศาสตร,งข่งขันขององค์กรค์กV'น การวิชญ์ จิางแผน
กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธทำยุทธศ+,รดกมจัดทะนาเอาผล้อมทางกการวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหมาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘จัดทารณาต2อด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรเทำยุทธศค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈นค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈
TOWS Matrix ทำยุทธศ+,จัดทะช2วิชญ์ จิยุทธศาสตรให-สามารถุนกาหนดประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรไดง2ายุทธศาสตรๆดงต2อไปน+'
Strength + Opportunity
-> ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรดาเนนการเชงรก/ข่งขันขององค์กรค์กยุทธศาสตรายุทธศาสตรผล้อมทางก
Weakness + Opportunity -> ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรเร2งพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาแล้อมทางกะปรบปรง
Strength + Treat
-> ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะดาเนนการอยุทธศาสตร2างรดกม
Weakness + Treat
-> ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะต-องระมดระวิชญ์ จิง/ต'งรบ
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การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห SWOT น'น
จัดทะทำยุทธศาให-เกดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามชดเจัดทน
วิชญ์ จิา2 องค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิรจัดทะม+ประเดMน
ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรอะไรบ-าง UV,ง
จัดทะต-องนามาวิชญ์ จิางเป`น
กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรต2อไป
โดยุทธศาสตรนาเอาแต2ล้อมทางกะประเดMน
ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรมาวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหใหได-เปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 จัดทากน'นนา
เปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈แต2ล้อมทางกะด-านมา
วิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห SWOT ต2อจัดทน
ทำยุทธศาให-ร6-วิชญ์ จิ2าจัดทะต-องใช-กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ
อะไรบ-างสาหรบแต2ล้อมทางกะ
เปkาประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈เชง
ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร

การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห จัดทดอ2อน จัดทดแข่งขันขององค์กรค์กMง โอกาส แล้อมทางกะอปสรรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 (SWOT Analysis)

การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะห SWOT ข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

โอกาส (OPPORTUNITY)
1.......................
2.......................
3.......................
อปสรรค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈 (TREAT)
1......................
2......................
3......................

จัดทดแข่งขันขององค์กรค์กMง (STRENGTH)
1...................
2...................
3...................

จัดทดอ2อน (WEAKNESS)
1...................
2...................
3...................

ประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร 1

ประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร 2

เร2งรก/ข่งขันขององค์กรค์กยุทธศาสตรายุทธศาสตรผล้อมทางก

พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนา

ประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร 3

ประเดMนยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตร 4

ปรบตวิชญ์ จิเรMวิชญ์ จิ

ต'งรบ/ปรบปรง

การวิชญ์ จิเค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ราะหป*จัดทจัดทยุทธศาสตรภายุทธศาสตรนอก (External factors) ให-พัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘จัดทารณาโดยุทธศาสตร
แนวิชญ์ จิค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ด PEST อนประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร การเม&อง (Politic) เศรษฐ์灭嘘ዄ�䁲FillBitmaกจัดท
(Economic) สงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ม (Social) แล้อมทางกะเทำยุทธศค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈โนโล้อมทางกยุทธศาสตร+ (Technology)

การจัดทดทำยุทธศายุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร

Balanced Score Card

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1998) ได-ถุน6กนามาใช-อยุทธศาสตร2าง
กวิชญ์ จิ-างข่งขันขององค์กรค์กวิชญ์ จิางในการวิชญ์ จิดผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงานข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรธรกจัดท โดยุทธศาสตรเน-นการสร-าง
สมดล้อมทางกข่งขันขององค์กรค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงาน ด-วิชญ์ จิยุทธศาสตรการวิชญ์ จิดผล้อมทางกทำยุทธศ'ง 4 มมมองข่งขันขององค์กรค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงาน
ประกอบด-วิชญ์ จิยุทธศาสตร ด-านการเงน (Financial) ด-านล้อมทางกก6 ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈-า (Customer) ด-าน
กระบวิชญ์ จินการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตการภายุทธศาสตรใน (Internal Business process) ด-านการ
เร+ยุทธศาสตรนร6-แล้อมทางกะการเตบโตข่งขันขององค์กรค์กองพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘นกงาน UV,งแต2ล้อมทางกะด-านจัดทะม+วิชญ์ จิตถุนประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈แล้อมทางกะตวิชญ์ จิ
ช+'วิชญ์ จิดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาเรMจัดททำยุทธศ+,แตกต2างกน

การบรหารจัดทดการเชงกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ

Balanced Score Card

ในส2วิชญ์ จินข่งขันขององค์กรค์กองภาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รฐ์灭嘘ዄ�䁲FillBitmaน'นจัดทะม2งเน-นสมดล้อมทางกข่งขันขององค์กรค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงานใน 4 มมมองเช2น
เด+ยุทธศาสตรวิชญ์ จิกน แต2รายุทธศาสตรล้อมทางกะเอ+ยุทธศาสตรดข่งขันขององค์กรค์กองแต2ล้อมทางกะมมมองอาจัดทจัดทะแตกต2างจัดทากภาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈เอกชน
เน&,องจัดทากองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรรฐ์灭嘘ዄ�䁲FillBitmaไม2ได-ม+วิชญ์ จิตถุนประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ในการแสวิชญ์ จิงหากาไรทำยุทธศางการเงน ดง
น'นมมมองทำยุทธศ'ง 4 ด-านจัดทVงม+รายุทธศาสตรล้อมทางกะเอ+ยุทธศาสตรดทำยุทธศ+,แตกต2างดงต2อไปน+'

Balanced Scorecard ข่งขันขององค์กรค์กองภาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈รฐ์灭嘘ዄ�䁲FillBitmaน+'จัดทะอยุทธศาสตร62ในแผนทำยุทธศ+,กล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธข่งขันขององค์กรค์กองแผน
ยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรข่งขันขององค์กรค์กองแต2ล้อมทางกะหน2วิชญ์ จิยุทธศาสตรงานUV,งม2งเน-นในเร&,อง
การดาเนนการให-เกดผล้อมทางกตามยุทธศาสตรทำยุทธศธศาสตรข่งขันขององค์กรค์กององค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กร
การพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘การให-บรการให-เป`นมาตรฐ์灭嘘ዄ�䁲FillBitmaาน
การปรบปรงประสทำยุทธศธภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ข่งขันขององค์กรค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงานให-ด+ข่งขันขององค์กรค์กV'น
การพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈กรในเร&,องข่งขันขององค์กรค์กอง

การบรหารจัดทดการเชงกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ

การวิชญ์ จิดผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงาน เป`นกจัดทกรรมทำยุทธศ+,
เก+,ยุทธศาสตรวิชญ์ จิข่งขันขององค์กรค์ก-องกบการกาหนดเปkาหมายุทธศาสตรแล้อมทางกะตวิชญ์ จิ
ช+'วิชญ์ จิดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาเรMจัดทข่งขันขององค์กรค์กองการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงาน UV,ง
ต-องม+การจัดทดเกMบข่งขันขององค์กรค์ก-อม6ล้อมทางกมาเพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&,อใช-ในการ
เปร+ยุทธศาสตรบเทำยุทธศ+ยุทธศาสตรบระหวิชญ์ จิา2 งเปkาหมายุทธศาสตรทำยุทธศ+,ต'งไวิชญ์ จิ-กบ
ผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงานทำยุทธศ+,ไดการวิชญ์ จิดผล้อมทางกการปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบแต่ละส่วนและต้อบตงานน+'จัดทะทำยุทธศาให-ได-รบ
ทำยุทธศราบถุนVงผล้อมทางกสาเรMจัดทข่งขันขององค์กรค์กองการดาเนนงาน
ป*ญ์ จินดาประหาหร&อค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามผดพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ล้อมทางกาดทำยุทธศ+,เกดข่งขันขององค์กรค์กV'น อน
จัดทะนาไปส62การปรบปรงแล้อมทางกะพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาการ
บรหารจัดทดการทำยุทธศ+,ด+ข่งขันขององค์กรค์กV'นในด-านต2างๆ อาทำยุทธศ
การพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ฒนาสมรรถุนนะข่งขันขององค์กรค์กองบค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ล้อมทางกากร การ
ปรบปรงกระบวิชญ์ จินการทำยุทธศางาน การจัดทดสรร
ทำยุทธศรพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ยุทธศาสตรากรให-เหมาะสมเพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘+ยุทธศาสตรงพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘อ เป`นต-น

การวิชญ์ จิดผล้อมทางกการดาเนนงาน

วิชญ์ จิตถุนประสงค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ข่งขันขององค์กรค์กองงาน

ผล้อมทางกงานทำยุทธศ+,ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈าดหวิชญ์ จิง

ป*จัดทจัดทยุทธศาสตรเข่งขันขององค์กรค์ก-า

ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามประหยุทธศาสตรด

กจัดทกรรม

ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประสทำยุทธศธภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘

ผล้อมทางกผล้อมทางกต

ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประสทำยุทธศธผล้อมทางก

ผล้อมทางกล้อมทางกพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘ธ

ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามม+ประสทำยุทธศธผล้อมทางก

ผล้อมทางกกระทำยุทธศบ

ผล้อมทางกกระทำยุทธศบตามทำยุทธศค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈+, าดหวิชญ์ จิง

การบรหารจัดทดการเชงกล้อมทางกยุทธศาสตรทำยุทธศธ

หล้อมทางกกการกาหนดตวิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิด : SMART

ตวิชญ์ จิชวิชญ์ จิ+' ด หมายุทธศาสตรถุนVง ตวิชญ์ จิแปรทำยุทธศก+, าหนดข่งขันขององค์กรค์กนV' เพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘&,อใช-วิชญ์ จิดการเปล้อมทางก+,ยุทธศาสตรนแปล้อมทางกง
หร&อบ2งบอกสภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘หร&อสะทำยุทธศ-อนล้อมทางกกษณะการดาเนนงาน สามารถุนนา
มาใช-วิชญ์ จิดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามสาเรMจัดทหร&อผล้อมทางกการดาเนนงานทำยุทธศเ+, กดข่งขันขององค์กรค์กV'น โดยุทธศาสตรม+หล้อมทางกกการ
กาหนดตวิชญ์ จิช+'วิชญ์ จิดทำยุทธศเ+, ร+ยุทธศาสตรกยุทธศาสตร2อๆวิชญ์ จิ2า SMART UVง, ม+ค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามหมายุทธศาสตรดงต2อไปน+'
•
•
•
•
•

S : Specific
M : Measurable
A : Achievable
R : Reasonable
T : Time Frame

เฉพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘าะเจัดทาะจัดทง
สามารถุนวิชญ์ จิดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈2าไดเป`นไปไดม+เหตม+ผล้อมทางก
อยุทธศาสตร62ในกรอบเวิชญ์ จิล้อมทางกาทำยุทธศ+,กาหนด

เน&,องจัดทากการกาหนดตวิชญ์ จิชวิชญ์ จิ+' ด มกจัดทะม+ประเดMนการวิชญ์ จิดทำยุทธศเ+, ฉพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘าะเจัดทาะจัดทง
ไม2วิชญ์ จิ2าจัดทะเป`นการวิชญ์ จิดปรมาณ (Quantity) การวิชญ์ จิดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈ณภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘 (Quality)
การวิชญ์ จิด ประสทำยุทธศธภาพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘 (Efficiency) การวิชญ์ จิดประสทำยุทธศธผล้อมทางก
(Effectiveness) แล้อมทางกะการวิชญ์ จิดค์กร烘ዋ䙇鱟緘༿賀༿餠༿騨༿蹘༿碀༿鮨༿鰈วิชญ์ จิามพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘Vงพัฒนาองค์กร烘ዋ䙇鱟緘อใจัดท (Satisfaction)

