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ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์  

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Planning and Strategic 

Management 
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จดุมุ่งหมาย
1. เสนอข้อคดิเกีย่วกบั การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Planning) 

– เหตุผลความจ าเป็น 

– แนวคดิ และวธีิการ

2. การประยุกต์ใช้เพือ่การพฒันาหน่วยงานตามหลกั                               
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
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Tandem Bike

ระบบบริหาร
Management 

System

•เงิน Money 

•เคร่ืองมือ
Machines

•วสัดุMaterials

ผู้บริหารก าลงัคน

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.noblenet.org/merrimack/globalization.jpg&imgrefurl=http://irhakim.tblog.com/&h=202&w=208&sz=12&tbnid=mibSpSf1moAJ:&tbnh=97&tbnw=99&start=3&prev=/images?q=Globalization&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
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• ทุน
• ที่ดนิ
• แรงงาน
• การประกอบการ

ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวตัน์

ไทย
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EDB Singapore Economic 

Development Board

‘knowledge-based economy’.

Intelligent Island 2000.

1992 - 2000

2000 - 2006

a global hub for business, 
investment and talent.

2006 - ….
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วสัิยทัศน์ Vision

EDB's vision for Singapore is to be 

a vibrant and robust 

‘knowledge-based economy’.

สร้างสิงคโปร์ให้เป็นเศรษฐกจิบนฐานความรู้ ทีส่ดใส
และเข้มแข็ง

EDB Singapore Economic 

Development Board

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.jameswiseman.com/photos/singapore/Img_0913.jpg&imgrefurl=http://www.jameswiseman.com/singapore.php&h=600&w=450&sz=54&tbnid=ou9t-Qf-LjkJ:&tbnh=132&tbnw=99&start=20&prev=/images?q=singapore&hl=th&lr=
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Key Strategies in University Education

จาก การสนองความต้องการก าลังคน
สู่ การเป็นจักรกลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพือ่การพฒันา

From meeting manpower needs   
to being engines of innovation
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 สถาบันศึกษาคอมพวิเตอร์พลงัสูง 

Institute of High Performance Computing (IHPC) 

 ศูนย์ศึกษาการส่ือสารไร้สาย

Centre for Wireless Communication (CWC) 

 ศูนย์ศึกษาการจัดเกบ็ข้อมูล

Data Storage Institute (DSI) 

 ศูนย์วจิัยผลติภัณฑ์จากธรรมชาติ

Centre for Natural Product Research 

 ศูนย์ศึกษาภาพถ่ายทางไกล

Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing 
(CRISP)

สถาบนัวจิยัในมหาวทิยาลยัแห่งชาตขิองสงิคโปร์
National University of Singapore

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://picturethis.pnl.gov/im2/super_computer0/super_computer.jpg&imgrefurl=http://picturethis.pnl.gov/picturet.nsf/All/5MLVRP?opendocument&h=319&w=480&sz=59&tbnid=iY1PffsX7e4J:&tbnh=83&tbnw=124&start=1&prev=/images?q=super+computer&hl=th&lr=&ie=UTF-8
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ห้องสมุดที่Nanyang University of Technology
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ห้องบรรยายที่ 
Singapore Management University
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NUS Oversea Colleges

Silicon
Valley

Bio

Valley

Shanghai

Bangalore Stockholm

Beijing

Israel



• A Global Leader

• A Great City

• A Home in Asia

For Business, 

Innovation and 

Talent

• We create for 

Singapore, 

sustainable 

economic growth

with vibrant business 

and good job 

opportunities.

12

a global hub for business, investment 
and talent.

http://www.edb.gov.sg/edb/sg/en_uk/index.html
http://www.ura.gov.sg/gallery/e-postcards/viewDesc.jsp?postcard=cityGalleryCentralModel1


• Our mission is to make 

Singapore a great city to live, 

work and play in.

13
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Biopolis
Fusionopolis

http://www.a-star.edu.sg/Default.aspx
http://www.a-star.edu.sg/LinkClick.aspx?link=896&tabid=863#confocal
http://www.a-star.edu.sg/LinkClick.aspx?link=896&tabid=863#dna
http://www.a-star.edu.sg/LinkClick.aspx?link=896&tabid=863#nmr
http://www.a-star.edu.sg/LinkClick.aspx?link=896&tabid=863#xray
http://www.a-star.edu.sg/LinkClick.aspx?link=896&tabid=863#flowcyto
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Professor 

Nadia 

Magnenat
Thalmann

IMI will focus on the pursuit of excellence in 

research as it aims to become a top international 

reference especially in the domain of interactive 
virtual humans and social robots. 

Key Research areas include the following, but are not 

exhaustive:

•3D multimedia Telepresence and perception of the virtual 

environment 

•Groups & crowds simulation 

•3D fashion design and simulation, virtual try on, virtual 

beauty concepts 

•Multimedia communication with any electronic device, 

anywhere, anytime 

•Interactive emotional social robots and characters 

•Virtual physiological human simulation 
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ปรับยุทธศาสตร์
สถานการณ์
ภายนอก

โอกาส
Opportunity

ภัยคุกคาม
Threat

สถานการณ์
ภายใน

จุดแข็ง
Strength

จุดอ่อน
Weakness

เราคอื…
ท าอะไร         เพือ่ใคร

ด้วยหลกัการ...

วสัิยทศัน์
VISION

กลยุทธ์

การปรับเปลีย่นองค์การ
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ผลิตภาพแรงงาน

อตัราการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน

Do the Right 

Things
เลอืกท าในส่ิงทีถู่ก

Do the Things 

Right
ท าในส่ิงที่เลอืกให้ถูก
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ครัวของโลก

Unseen Thailand

กรุงเทพฯ 
เมืองแฟช่ัน

http://www.worldgourmetsummit.com/
http://www.visitsingapore.com/funbreaks/index.html
http://www.singaporefashionfestival.com.sg/
http://www.singaporeedu.gov.sg/
http://www.singaporemedicine.com/
http://www.a-star.edu.sg/
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ปณธิานในการปฏิบัตภิารกจิของชาวโรบินสัน

Love & 
Respect

ความรัก
ความนับถือ

Trust

ความไว้วางใจ

Caring

การดแูล
เอาใจใส่

Pay Off

ผลตอบแทน

Excellent
Quality

คุณภาพที่
เป็นเลิศ

Development

การพัฒนา

Integrity

ความซื่อสัตย์
Tax

ภาษี

Loyalty

ความจงรัก
ภกัดี

ลูกค้า

ผู้ถอืหุ้น

รัฐและสังคม

พนักงาน
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Value Creation การสร้างคุณค่า

Tangible Assets Intangible Assets

Brand (Image), 
Quality

CRM, PartnershipFinancial

Land

Technology

Materials

Location

Goods & 
Services

Human 

Capital

Information 

capital

Knowledge 

Capital
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Value Creation การสร้างคุณค่า

Tangible Assets Intangible Assets

Brand (Image), 
Quality
CRM, 

Partnership
Financial

Land

Technology

Materials

Location

Goods & 
Services

ยุทธศาสตร์
Strategy

การจัดระบบงาน
Enabling 

Alignment

การสร้างพลงั
ความสามารถ

Empowermen

t

ผู้น า
Leadership

Human 

Capital

Information 

capital

Knowledge 

Capital



22



23

Patrick Jeng

Consultant     

July.20, 2005
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Dharma Master Cheng Yen

1986 Tzu Chi General Hospital

2002 Tzu Chi Medical Center

1989 Tzu Chi College of Nursing

1999 Tzu Chi College of Technology

1994 Tzu Chi College of Medicine

2000 Tzu Chi University

The Origin
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慈濟小學

慈濟大學
Tzu Chi 

University

慈濟技術學院
Tzu Chi College of 

Technology

靜思堂
Still Thoughts 

Hall

慈濟醫院
Tzu Chi Medical 

Center

慈濟中學
Tzu Chi Senior High 

School Affiliated Tzu Chi 

with University
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ปรชัญาและการตคีวาม

• Tzu Chi University provides students with an 
environment full of kindness, compassion, joy, and 
unselfish giving—the four components of its 
mission.

พรหมวหิาร 4 แบบเดมิ ฉือจี้

เมตตา ปรารถนาให้เขาได้มีสุข ความรักโดยไม่แบ่งแยก

กรุณา ปรารถนาให้พ้นทุกข์ ลงมือช่วยให้พ้นทุกข์

มุฑิตา ยนิดีเม่ือผู้อืน่มีสุข ความสุขเกดิจากการช่วยผู้อืน่

อุเบกขา วางเฉยเม่ือท าดีถึงทีสุ่ดแล้ว ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
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Tzu Chi University
• Tzu Chi University provides students with an 

environment full of kindness, compassion, joy, and 

unselfish giving—the four components of its mission. 

• Students learn and study according to their interests on 

a safe and beautiful campus. 

• By harboring Great Love, the school hopes that 

students will enjoy life without much suffering during 

their stay and after graduation. Tzu Chi University 

prepares students to develop diverse perspectives and 

also encourages them to achieve their goals and find 

meaning in life.
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Educational Objectives

• Education is mainly aimed at purifying human minds, 
providing hope for all people, and serving as a 
stabilizing force for society. Hence, our university 
values:

• Life education: cultivating cultural and artistic 
appreciation through daily activities in diet, clothing, dwelling, 
and transportation. 

• Character-building: guiding students to honor teachers 
and their teachings, to demonstrate appropriate manners in 
interacting with people, to carry themselves with dignity, and 
to earn the affirmation and trust of others. 

• Humanitarian education: emphasizing the training of 
human-oriented attitudes and cultivating the virtues of 
contentment, understanding, accommodation, gratitude, and 
love for all people. 

• Great Love education: cultivating in students the 
spirit of Great Love in addition to fulfilling their own 
responsibilities, students should be willing to serve other 
people and society.
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Painting & Calligraphy Classes
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Tea Ceremony Class (茶道)
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Flower Arrangement Class  (花道)
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ปัจจยัน าเขา้ 
Input

กระบวนการ
Process

ผลผลิต
Output
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ปัจจยัน าเขา้ 
Input

กระบวนการ
Process

ผลผลิต
Output

ผู้รับบริการ

ความตอ้งการ
Demand

การตอบสนอง
Supply

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย Stakeholders

การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี ต่างประเทศ

ผู้รับบริการ

การสนบัสนุน
Support
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ปัจจยัน าเขา้ 
Input

กระบวนการ
Process

ผลผลิต
Output

ผู้รับบริการ

ความต้องการ
Demand

การตอบสนอง
Supply

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย Stakeholders

การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี ต่างประเทศ

ภัยคุกคาม 
Threat

โอกาส
Opportunities

จุดแข็ง
Strength จุดอ่อน

Weakness
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ปัจจยัน าเขา้ 
Input

กระบวนการ
Process

ผลผลิต
Output

ผู้รับบริการ

ความต้องการ
Demand

การตอบสนอง
Supply

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย Stakeholders

การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี ต่างประเทศ

ภัยคุกคาม 
Threat

โอกาส
Opportunities

จุดแข็ง
Strength จุดอ่อน

Weakness

วสัิยทัศน์พนัธกจิ

ประเดน็ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์แผนปฏิบัตกิาร

ผลลพัธ์

เป้าประสงค์
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• วสัิยทัศน์ ภารกจิ เป้าหมาย
• แผนระยะยาว Long-range goals 
(outcomes)

• กลยุทธ์ มาตรการ Strategies and 
measures

• ก าหนดเวลา
• ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ Key external 
factors

แผนกลยุทธ์ 
Strategic Plan

•ตัวช้ีวดัผลงานKey 
Performance Indicators
(KPI) และ เป้าหมาย targets

• ทรัพยากรResources required

แผนปฏิบัตริาชการ (ค ารับรองฯ) 
Annual Performance Plan

• ใบคะแนน ‘Score-card’

•Results v.s. performance targets 
compared

รายงานผลงานประจ าปี
Annual Performance Report 
(Accountability Report) SAR

ความยดืหยุ่นในการบริหาร
Managerial Flexibility 

‘Let the managers manage’

•ทุกๆ 3 ปี to update the 

long-range  plan

การประเมินผลแผนระยะยาว
Program Evaluation

Government Performance and Results Act of 1993
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โอกาส
Opportunity

จุดอ่อน
Weakness

กลยุทธ์

เราคอื…
ท าอะไร         เพือ่ใคร

ด้วยหลกัการ...

วตัถุประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

วสัิยทศัน์
VISION

จุดแข็ง
Strength

ภัยคุกคาม
Threat

Strategy

กลยุทธ์
Structure

โครงสร้าง

Staff

บุคลากร

System

ระบบ

Style

สไตล์

Skill

ทกัษะ

Shared 

Vision

วสัิยทศัน์ร่วม

Stang

สตางค์
Sati

สติ
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โอกาส
Opportunity

จุดอ่อน
Weakness

กลยุทธ์

เราคอื…
ท าอะไร         เพือ่ใคร

ด้วยหลกัการ...

วตัถุประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

วสัิยทศัน์
VISION

จุดแข็ง
Strength

ภัยคุกคาม
Threat

สัปปุริสธรรม 7

1. ธัมมัญญุตา เป็นผูรู้้จกัเหตุ
2. อตัถัญญุตา เป็นผูรู้้จกัผล
3. อตัตัญญุตา เป็นผูรู้้จกัตน
4. มัตตัญญุตา เป็นผูรู้้จกัประมาณ
5. กาลญัญุตา เป็นผูรู้้จกักาล
6. ปริสัญญุตา เป็นผูรู้้จกับริษทั
7. ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผูรู้้จกับุคคล

กจิกรรม   เวลา   คน   เงิน
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สภาพการณ์
โลกยุคโลกาภวิตัน์

งานของรัฐมากขึน้ ยากขึน้

รัฐต้องเลก็ลง ลดเงิน ลดคน ลดอ านาจ

ต้องเปิดให้มีส่วนร่วม ต้องโปร่งใส พร้อมถูกตรวจสอบ

เศรษฐกจิเสรีไร้พรมแดน
•การแข่งขันในเวทโีลก

กระแสสังคม เช่น 
•ประชาธิปไตย
•ธรรมาภิบาล

สังคม เศรษฐกจิ
บนฐานความรู้

ใครเรียนรู้ไม่ทนัโลก กจ็ะมีปัญหา
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พชร อิศรเสนา



Reinventing Government

The Key Concept

The word Government is from  a Greek word, 

which means to steer. The job of government is to 

steer not  to row the boat. Delivering services is 

rowing, and government is not very good at rowing.

ค ำว่ำ Governmentมำจำกภำษำกรีก ซึ่งแปลว่ำ                    
‘การถือพวงมาลัย’
งานของรัฐบาลคือการถือพวงมาลัย ไม่ใช่การลงไป                   
‘พายเรือ’ กำรจัดบริกำรเองเป็นกำรพำยเรือ                        
และรัฐบำลก็พำยเรือไม่เก่ง
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Reinventing Government

1. รัฐที่เป็นตัวเร่งปฏิกริิยา: ถือท้าย แทนทีจ่ะพายเรือ
Catalytic Government : Steering rather than Rowing 

2. รัฐของชุมชน Community- Owned Government :
Empowering rather than Serving

3. รัฐที่ใช้กลไกตลาด Market-Oriented Government :
Leveraging Change through Market Mechanisms

4. รัฐที่มองการไกล Anticipatory Government :
Preventing rather than Cure

5. รัฐทีมุ่่งภารกจิ Mission-Driven  Government :
Transforming Rule-Driven Bureaucracy

งานมาก ยากขึน้ คนและเงินน้อยลง โปร่งใส ให้มีส่วนร่วม

เราคอื…
ท าอะไร         เพือ่ใคร

ด้วยหลักการ...

วสัิยทัศน์
VISION

พชร อิศรเสนา
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กระทรวงสาธารณสุข

• ให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

• สร้างเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดแีละ

• จดัการให้ประชาชนได้รับ
บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

ซ่อม สร้าง

กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย 
การป้องกนั ควบคมุ และรักษาโรคภัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน 
และราชการอื่นตามทีม่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวง
สาธารณสุขหรือส่วนราชการทีสั่งกดักระทรวงสาธารณสุข 
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ชมุชน

ต ารวจ

DSI

อยัการ

ฝ่ายปกครอง

ศาล

ราชทณัฑ์

พนิิจ

บังคบัคดี

ส่งเสริม

ยุติธรรมสมานฉันท์

ป้องกัน บ าบดั ฟ้ืนฟู
เครือข่าย

มือปืน

ผู้มีอทิธิพล

The Rule of Law

Justice

Peace

คุมประพฤติ
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การจัดการ ทีเ่น้น...
• การก าหนด วสัิยทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ ซ่ึงเป็นทศิทาง
ขององค์การในระยะยาว ให้
• สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมภายนอก
• สภาพการณ์ภายในองค์การ
• ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ ยอมรับทัว่กนั

• การด าเนินการปรับทุกส่วนขององค์การเพือ่น ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ

• การตดิตาม ประเมนิผล เพือ่ปรับปรุงการด าเนินงานให้
บรรลุผลตามวสัิยทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธ์ทีก่ าหนดไว้
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กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management Process

วางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning

น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
Strategic Implementation

ตดิตามผล ควบคุม
Strategic Control
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การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก    Environmental Analysis

External 

Environment

องค์การ

Operational 

Environmentตลำดแรงงำน
ตลำดลูกค้ำ

Suppliers

Stake-Holders
คู่แข่ง

Social
Technology

Economics

Politics
การเมือง

ต่างประเทศ

ชุมชน

O Opportunities
โอกาส

T Threats
ภยัคุกคาม

สังคม เศรษฐกจิ

เทคโนโลยี

International 

คู่ค้ำ
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การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ Organizational Analysis

INPUTS
• คน
• เงิน
• ข่าวสาร
• วัตถุดบิ

PROCESS
• R&D
• เทคโนโลยกีารผลิต
• ก าลงัการผลติ
• การบริหาร

– วางแผน
– โครงสร้างองค์การ
– ผู้น า
– การประสานงาน
– การควบคมุ

• วัฒนธรรม

OUTPUTS
• การตลาด
• การขาย
• สินค้า บริการ
• ภาพลกัษณ์

S
Strengths
จุดแขง็

W 
Weaknesses
จุดอ่อน
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การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์

• รุก Aggressive

• ขยายตลาด/ผลติภัณฑ์

• พลกิฟ้ืน Turnaround
• Joint-venture, outsourcing

• ป้องกนั Defensive 
รักษาตลาด/ผลติภัณฑ์

• เลีย่ง Diversify ไปหา
ตลาด/ผลติภัณฑ์อืน่

• ถอย Retrenchment
ลดตลาด/ผลติภัณฑ์ 

• หรือ ประคองตัว

โอกาส
O

T
ภัยคุกคาม

W
จุดอ่อน

S
จุดแข็ง

?

เราคอื…
ท าอะไร         เพือ่ใคร

ด้วยหลักการ...

1

2 3

4
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ประเด็น
1. ท าไม? … ความจ าเป็นทีจ่ะต้อง มแีผนกลยุทธ์ในภาครัฐ
2. อะไร? … การวางแผนกลยุทธ์คอือะไร?
3. อย่างไร? … ใช้การวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิรูประบบ
บริหารได้อย่างไร

• ปรับยุทธศาสตร์ บทบาท ภารกจิ
• ปฏิรูปการบริหารงบประมาณ
• การบริหารการเปลีย่นแปลงและการเรียนรู้ขององค์การ
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• วสัิยทัศน์ ภารกจิ เป้าหมาย
• แผนระยะยาว Long-range goals 
(outcomes)

• กลยุทธ์ มาตรการ Strategies and 
measures

• ก าหนดเวลา
• ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ Key external 
factors

แผนกลยุทธ์ 
Strategic Plan

•ตัวช้ีวดัผลงานKey 
Performance Indicators
(KPI) และ เป้าหมาย targets

• ทรัพยากรResources required

แผนปฏิบัตริาชการ (ค ารับรองฯ) 
Annual Performance Plan

• ใบคะแนน ‘Score-card’

•Results v.s. performance targets 
compared

รายงานผลงานประจ าปี
Annual Performance Report 
(Accountability Report) SAR

ความยดืหยุ่นในการบริหาร
Managerial Flexibility 

‘Let the managers manage’

•ทุกๆ 3 ปี to update the 

long-range  plan

การประเมินผลแผนระยะยาว
Program Evaluation

Government Performance and Results Act of 1993



60

Strategy

กลยุทธ์
Structure

โครงสร้าง

Staff

บุคลากร

System

ระบบ

Style

สไตล์

Skill

ทกัษะ

Shared 

Vision

วสัิยทัศน์
ร่วม

ตัวแปรในการพฒันาองค์การเชิงกลยุทธ์

Stang

สตางค์
Sati

สติ
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โอกาส
Opportunity

จุดอ่อน
Weakness

กลยุทธ์

เราคอื…
ท าอะไร         เพือ่ใคร

ด้วยหลกัการ...

วตัถุประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

วสัิยทศัน์
VISION

จุดแข็ง
Strength

ภัยคุกคาม
Threat

Strategy

กลยุทธ์
Structure

โครงสร้าง

Staff

บุคลากร

System

ระบบ

Style

สไตล์

Skill

ทกัษะ

Shared 

Vision

วสัิยทศัน์ร่วม

Stang

สตางค์
Sati

สติ

ข้อเสนอการ
เปลีย่นแปลง
Blueprint

For 
Change

GAP

GAP
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย
(พ .ศ . 2546 – พ .ศ . 2550)

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

มนีาคม 2546
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วสัิยทศัน์การพฒันาระบบราชการ

• พฒันาระบบราชการไทยให้ มีความเป็นเลศิ
สามารถรองรับกบัการพฒันาประเทศในยุคโลกาภวิตัน์
โดยยดึหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี และ
ประโยชน์สุขของประชาชน

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.noblenet.org/merrimack/globalization.jpg&imgrefurl=http://irhakim.tblog.com/&h=202&w=208&sz=12&tbnid=mibSpSf1moAJ:&tbnh=97&tbnw=99&start=3&prev=/images?q=Globalization&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.organicconsumers.org/images/wto_cancun.gif&imgrefurl=http://www.organicconsumers.org/corplink.html&h=144&w=144&sz=6&tbnid=HhNUELCsF3gJ:&tbnh=89&tbnw=89&start=17&prev=/images?q=Globalization&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.neostc.org/lines/1202/globalization.gif&imgrefurl=http://www.neostc.org/lines/1202/PZvalo.html&h=201&w=200&sz=8&tbnid=aP6KLUV2bPwJ:&tbnh=98&tbnw=98&start=18&prev=/images?q=Globalization&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G
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ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย

• 1 ปรับเปลีย่นกระบวนการและวธีิการท างาน

• 2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน

• 3 ร้ือปรับระบบการเงนิและการงบประมาณ

• 4 สร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน

• 5 ปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยม

• 6 เสริมสร้างระบบราชการให้ทนัสมยั

• 7 เปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

Strateg
y

Structur
e

System

Staff - Skill

Shared Values 
and Style
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พระราชกฤษฎกีา
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี

พ.ศ. 2546

ตามมาตรา ๓/๑ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิม่เติม
โดย พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕
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Business
Process

Reengineering

BPR

ปรับ
ยุทธศาสตร์

Strategic Vision
Management

บริหารต้นทุน
Activity-Based

Costing

บริหารเวลา
Cycle-Time

Management

บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

IT Management

บริหารคุณภาพ
Total Quality
Management

บริหารคน
Human

Resource
Management

AB

C

CT

M

ITM

TQM

HRM

SVM

RBM
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แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ แนวนโยบายของรัฐบาล

ม ๘ 
•วเิคราะห์ผลดผีลเสีย
•ฟังความคดิเห็นของประชาชน
•หากเกดิปัญหาให้รีบแก้

การปฏิบัตริาชการ

ม. ๑๓ แผนบริหารราชการแผ่นดนิ

ม. ๑๖ แผนปฏิบัตกิาร ๔ ปี

ม ๑๖ แผนปฏิบัตกิารประจ าปี

ม. ๑๕ แผนนิติบญัญตัิ

ม ๑๖ ครม. อนุมตัิ สงป. จัดสรร
งบประมาณ

ม ๙ (๒) มเีป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ
และตัวช้ีวดัผลส าเร็จ 

ม ๒๑ บัญชีต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

ม ๒๒ สศช. ประเมนิความคุ้มค่า

• ม ๒๓ จดัซ้ือโปร่งใส 
•ม ๒๕ วนิิจฉัยโดยเร็ว
•ม ๒๖ ส่ังการเป็นลายลกัษณ์
อกัษร
•ม ๔๓ ทุกเร่ืองเป็นเร่ืองเปิดเผย
•ม ๔๔ เผยแพร่ข้อมูลงบรายจ่าย

ลดขั้นตอน
•ม ๒๗ กระจายอ านาจ
•ม ๒๙ ท าแผนภูมิขั้นตอน
•ม ๓๐-๓๒ ศูนย์บริการร่วม

ปรับปรุงภารกจิ
•ม ๓๓ ทบทวนภารกจิ อ านาจหน้าที่
โครงสร้าง และอตัราก าลงั
•ม ๓๕ ทบทวนกฎหมาย - ประกาศ

•ม ๓๗ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
•ม ๓๙ น า ICT มาใช้

•ม ๔๑ – ๔๒ หากมีข้อร้องเรียน
ต้องแก้ไข และตอบให้เข้าใจ

ม ๔๕ มคีณะผู้ประเมนิอสิระ
ประเมนิผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพ ความ
พอใจของประชาชน
ม ๔๖ – ๔๗ ประเมนิผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบตัิงาน
ม ๔๘ – ๔๙ รางวลั

Result-based Management

Strategic Vision Management

Public 

Accountability

Transparency and 

Customer-Driven

Business Process Reengineering

Activity-based Costing

Accountability
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6. การจดัการ
กระบวนการ

5. การมุ่งเนน้
ทรพัยากรบุคคล

4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

3. การใหค้วามส าคญั
กบัผูร้บับริการและ
ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

1. การน า
องคก์ร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร                              

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
PMQA: Public Sector Management Quality Award

7. ผลลพัธ์
การด าเนินการ
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การวดัผลการด าเนินงานอย่างสมดุล
Balanced Scorecard

Vision
Mission
Strategy

Customer
ความพงึพอใจของลูกค้า
ส่วนแบ่งการตลาด

Learning
ความพงึพอใจของพนักงาน
ความพร้อมของฐานข้อมูล

Internal 
คุณภาพการผลติ

ความรวดเร็วในการจัดส่ง

Financial
รายได้
ผลก าไร

การประหยดัรายจ่าย
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การวดัผลการด าเนินงานอย่างสมดุล
Balanced Scorecard
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Financial Perspective

Productivi
ty

Revenue 
Growth

Long-term 
Shareholder 

Value

Customer Perspective

Price Quali
ty Time Funct

ion
Partner

ship
Bran

d

Internal Process Perspective

Manage 
Operati

ons

Manage 
Custom

ers

Manage 
Innovati

on

Manage 
Regulator
y & Social 
Process

Learning and Growth Perspective

Human 
Capital

Informatio
n Capital

Social 
Capital+ +

S
tra

te
g

y M
a

p
p

in
g
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การวเิคราะห์สนามพลงั Force-Field Analysis

เป้าหมายของ      
การเปลีย่นแปลง

สภาพดุลยภาพ 
ในปัจจุบัน

แรงเสริม Driving Force แรงต้าน Restraining Force

เส้นทางการเปลีย่นแปลง course of change

ผู้น ามุ่งม่ัน

แรงกดดันจากต่างชาติ

งบประมาณพร้อม

คนยงัไม่เข้าใจ
ขาดเคร่ืองมือ

กลุ่มผลประโยชน์
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องค์การเปรียบเหมอืนภูเขาน า้แขง็

เป้าหมาย
โครงสร้าง

ระบบระเบียบเทคโนโลยี

ค่านิยม

ระดบัน า้

กลุ่ม
พรรคพวก

ความขัดแย้ง

ทัศนคติ

ปัญหา การยอมรับช่ืน
ชม

ความเช่ือ

บรรทัดฐาน

ผลประโยชน์
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การพฒันาองค์การ
Organizational Development: OD

• ความพยายามระยะยาวที ่น าและจัดการโดยผู้บริหารระดบัสูง 
เพือ่พฒันาทศันวสัิย การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ขององค์การ      
โดยอาศัยวธีิการท างานเป็นทมี และ สนับสนุนโดยทีป่รึกษาที ่
ใช้เทคนิคทางพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์และการวจิัยปฏิบัติการ

• A long-term effort, lead and managed by 
top management,  to improve 
organizational visioning, problem-solving 
and learning using collaborative approach 
and facilitator using applied behavioral 
science and action research.
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กระบวนการพฒันาองค์การ

ตรวจวนิจิฉยั
Diagnosis

แทรกแซง
Intervention

รกัษาผล
Maintenance

ละลายพฤตกิรรม
Unfreeze

ปรบัเปล ีย่น
Change

รกัษาผล
Refreeze

OD Team

Facilitator

แรงต้าน

แรงเสริม
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การพฒันาองค์การ
อุดมกำรณ์
Ideology

เทคโนโลยี 
Technology

ระเบียบสังคม
Social Orders

OD 
Team

Top 
Management

OD Consultant/
Facilitator

Organization
Members
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วงจรการเรียนรู้

ประสบการณ์ตรง
Concrete 

Experience

สังเกต ไตร่ ตรอง
Reflective Observation

สร้างแนวคดิ
Abstract Conceptualization

ทดลอง ดูผล
Active 

Experimentation

ท า

คดิ
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การเรียนรู้ขององค์การ  (Organizational Learning)

นโยบาย
POLICY

การด าเนินงาน
OPERATION

ความคดิ
IDEA

การกระท า
ACTION

นามธรรม
ABSTRACT

รูปธรรม
CONCRETE

องค์การ บุคคล
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กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์

สถานการณ์
ภายใน

สถานการณ์
ภายนอก

สมมติฐานAss
umption

ประเดน็
ยุทธ์ศาสตร์

Priority Issues

เราอยู่ท ีไ่หน?

วเิคราะห์
สถานการณ์

ผลทีต้่องการ

วสัิยทัศน์Vision
ภารกจิMission

วธิกีาร

กลยุทธ์
Strategies

การน าไปปฏบิตั ิ

โครงการ
Delegated 
Programs

เป้าหมายย่อย
Delegated 
Objectives

ตดิตาม
ประเมนิ

ทบทวน
Review

เราจะไปเป็น
อะไร?

จะไปทางไหน 
อย่างไร?

ใครจะต้อง
ท าอะไร?

ทีท่ ามาเป็น
อย่างไร?

แผนงาน 
โครงการ
Programs

วตัถุประสงค์
Objectives


