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การวางแผนยุทธศาสตร (Strategy Planning)
องคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และรุนแรง ไม
วาจะเปนทางสังคม เศรษฐกิจ วิทยาการ และการเมือง รวมทั้งการที่คูแขงขัน และกลุมที่มีสวนไดสวนเสียขององคการมี
การปรับเปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง ดังนั้นองคการจึงมีความจําเปนในการคาดการณอนาคตและวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง
ตลอดจนการเตรี ยมพร อมและการปรั บตนเองให เท าทั นและก าวล้ํ าไปในตํ าแหน งที่ สามารถดํ ารงอยู ในสภาพของการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางไมประมาทนัก นักบริหารตองรูจักการวิเคราะหทางยุทธศาสตรอยางมืออาชีพ และการใชกล
ยุทธอยางชาญฉลาด
หลักการสําคัญที่กําหนดใหองคการจัดตั้งวัตถุประสงคครอบคลุมมิติสําคัญตาง ๆ กรอบการวิเคราะห
Balanced Scorecard ของเคปแลนและนอรตัน (Kaplan and Norton,1992) ในราชการไทย โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดเปนสี่มุมมอง ดังตอไปนี้
1. มุมมองประสิทธิผลตามภารกิจของรัฐ (เอกชนใชดานการเงิน)
2. มุมมองคุณภาพการบริการประชาชน (เอกชนใชดานลูกคา)
3. มุมมองประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (เอกชนใชดานการกระบวนการภายใน)
4. มุมมองการพัฒนาองคกร (เอกชนใชดานการเรียนรูและเติบโต)
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ความมี
ประสิทธิภาพ

กําหนดตัวชี้วัด (KPI)

ความมีประสิทธิผล

รูปการตรวจสอบองคการในลักษณะตาง ๆ

การบริหารที่เนนผลสัมฤทธิ์หรือ RBM (Results Based Management) เปนการนํา ผลผลิต
(Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลลัพธบั้นปลาย (Ultimate Outcome) ในการกําหนดหลักการของ
กรอบเหตุผลสัมพันธ หรือที่เรียกวา (Logical Framework : Log-frame) การเขียนแผนปฏิบัติการแบบ
เหตุผลสัมพันธ หรือ Log-frame เปนเครื่องมือในการนิยามวัตถุประสงคใหมีค วามถูก จริง และกํา หนด
วิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคใหมีความสอดคลองสัมพันธกัน กลาวคือ Log-frame จะมองโครงการวาเปน
ชุ ด ขององค ป ระกอบที่ มีความสั ม พั น ธ เ ชื ่อ มโยงกัน ในทางตรรกวิท ยา ซึ่ งองค ป ระกอบดังกล าว ได แ ก
จุดมุงหมายของโครงการ (Project Goal) ซึ่งก็คือวัตถุประสงคที่แทจริงของโครงการ ผลผลิตของโครงการ
(Outputs) และกิจกรรมและปจจัยของโครงการ (Activities และ Inputs) ดังแสดงในรูป
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วัตถุประสงคของแผนงาน

จุดมุงหมาย

หรือการพัฒนา

(Goal)
If Purpose
Goal Needs Purpose

วัตถุประสงคของ

วัตถุประสงค

โครงการ

(Purpose Objective)

Then Goal

If Output
Purpose Needs Output

ดัชนีผลผลิต/ผลงาน

Then Purpose

เปาหมายผลผลิตหรือผลงาน
(Output Target)
Output Needs Activities

กิจกรรมหลัก

If Activities
Then Output

กําหนดการ
(Activities)
Activities Needs Budget

If Budget
Then Activities

งบประมาณ

ทรัพยากร

(Budget)

รูปกรอบความสัมพันธเชิงตรรกะของโครงการ
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ระบบการบริหารงานในปจจุบัน : การบริหารงานในปจจุบันจะเปนการนําผลลัพธ (Outcome) เปนตัว
ตั้งที่สําคัญจากนั้น เป นการกําหนดผลผลิ ต (Output) คืออะไรและดูวาควรจะมีโ ครงการอะไรเกิดขึ้น
ตามมาในภายหลัง สวนการกํา กับ ติ ดตาม ประเมินผลนั้นจะไมพิจารณาเพีย งแตที่โครงการ วิธีการ
ทํางานหรื อทรัพยากรการบริหารอี กต อไป แตจ ะเปน การกํากับที่ผลลั พธ (Outcome) และผลผลิต
(Output) แทน
ทรัพยากรบริหาร

ผลลัพธ

(Inputs)

(Outcomes)

โครงการ

ผลผลิต
ดัชนีชี้วัด

(Projects)

(Outputs)

(Indicator)

ผลผลิต

โครงการ

(Outputs)

(Projects)

ผลลัพธ

ทรัพยากรบริหาร

(Outcomes)

(Inputs)

การบริหารงานแบบเกา
ใหม

การบริหารงานแบบ
รูปการเปรียบเทียบการบริหารงานแบบเดิมกับการบริหารแนวใหม

การติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตรที่สามารถนําไปดําเนินการใหไดผล จําเปนตองอาศัยการติดตามและประเมินผลการ
นํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะหวายุทธศาสตรสามารถนําไปปฏิบัติไดผล
หรือไม มากนอยเพียงใด และจะตองปรับปรุงอะไรบาง อาศัยการติดตามและประเมินผลตามกรอบแนวคิดของ
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) เปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการหรือเรียกวาเปนตัวแบบเชิงเหตุผล
(Logic Model) ดังแสดงไดตามรูปขางลางนี้ ตัวแบบประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญไดแก ปจจัยนําเขา
(Inputs) กระบวนการ (Processes) ปจจัยนําออก (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) นอกจากนี้ ยังมี
ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ที่สงขอมูลชี้ถึงความเกี่ยวโยงของปจจัยยอยตางๆ
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Input

Process

Output

Outcome

รูปแสดงกรอบแนวคิดในการดําเนินการหรือเรียกวาเปนตัวแบบเชิงเหตุผล (Logic Model)

โดยการบริ ห ารจัดการขั บ เคลื่ อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ ซึ่งเปนการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศไปสูการ
ปฏิบัติในรูปของแผนงาน/โครงการ เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะเมื่อนําแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติจริงจะตองมี
การติดตามประเมินผล เพื่อใหทราบความกาวหนา และความสําเร็จของแผนที่ไดวางไว การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการดังกลาวใชหลักการ P–D–C–A กลาวคือPlan(P)ตองจัดทําแนวทางยุทธศาสตรใหชัดเจนทั้ง
วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายและแนวทาง ต องจัดทําระบบการบริห ารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือตางๆ ในการนําทางและกํากับการบริหารจัดการแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ Do (D)ทุกภาค
สว นมี การปฏิบั ติงานภายใต ร ะบบที่ ออกแบบไวอยางจริงจังและเต็มประสิทธิภ าพ Check(C) ดําเนิน การ
ตรวจสอบติดตามความกาวหนา และประเมินผลที่สะทอนผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น และ Act(A) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานใหการขับเคลื่อนแผน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
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