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ความส าคญัของการแปลงแผนยุทธศาสตรสู่์การปฏบิตั ิ

ความเชื่อมโยงของการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์

หลกัการและแนวคดิส าคญัในการแปลงแผนยุทธศาสตร ์

  สู่การปฏบิตั ิ

ข ัน้ตอนและกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรสู่์การปฏบิตั ิ

 





ASIA , Europe and Middle East Theater :  
What is the US priority?  





การคาดการณ์แผนการบกุยเูครนของรัสเซีย 
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เคร่ืองมอื 

ก าลงัอ านาจ/เคร่ืองมอืของชาติ 





 



ยทุธศาสตร ์BRI ของจนี  
 policy,  

 infrastructure, 

  trade,  

 financial,  

 and people-to-people  
connectivity.  



 145 ประเทศทีล่งนาม MOU ร่วมโครงการ BRI  





ความส าคัญของระดับยุทธศาสตร์ 



กลยุทธ(tactics) 

Endของกลยุทธ
(tactics)  

การได้ชัยชนะในการรบ 

Meanของกลยุทธ 

(tactics)  
การใช้กองทัพไปรบ 

Endของยุทธศาสตร์ 
  (Strategy) 

 ผลประโยชน์ของชาต ิ

Meanของ
ยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 

ทฤษฎีการใช้ก าลังทหารในการรบ 

= 

ยุทธศาสตร์(Strategy) 

ทฤษฎีใช้การรบเพื่อวัตถุประสงค์ของสงคราม 

ความสัมพันธ์ระหว่าง Tactics และ Strategy 

Operational 

(Campaign) 

National 
Strategic 
End State 
(Visions) 

National Campaign /                
Political/ Social/Economy/Military 

Ends 
(Strategic Way) 

Deploy National Powers, 
(Political/Social/Economy/Military) to 

achieve strategic way/campaign              
(Strategic Means)   

National interest 





 ความยากงา่ยขึ้นอยู่กบัระดบัใด—กระทรวง เหลา่ทพั หรือระดบัลองลงมา 

 ยิ่งองคก์รมีขนาดใหญ่ วตัถุประสงคจ์ะมีความซบัซอ้น และยากที่จะให ้

บรรลไุดใ้นระยะเวลาส ัน้ 

 การไดม้าซึง่วตัถปุระสงค ์ขึ้นอยู่กบัขนาดขององคก์ร และเรื่องทีท่  า 

 วตัถปุระสงคข์องชาติ จะครอบคลุมในหลายเรื่องที่เกี่ยวกบัความเป็นชาต ิ

สภาพแวดลอ้มทาง เศรษฐกจิ สงัคม การทหาร เทคโนโลย ีฯลฯ 

 เป็นเรื่องยากที่จะหาผูท้ีมีความรูทุ้กเรื่องในภาพรวม มาออกแบบในเชิง 

holistic (องคร์วม) 



 เ ป็นหนทางที่ จ ะ เดิน ไป สู่ เ ป้ าหมาย ที่ ม ักจะพ่ ว ง เอ าขีด

ความสามารถก าหนดไวด้ว้ย 

แนวคิดทางยุทธศาสตรต์ดิในหลายเรื่องทีข่บัเคลือ่นไม่ได ้ เพราะ
ขาดทรพัยากรบคุคลทีจ่ะขบัเคลือ่นยุทธศาสตรน์ัน้ๆ 

แนวคิดทาง ยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ย ัง เข า้ใจว่า เ ป็นการใช ้

งบประมาณเป็นเครื่องมอื เพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจการจดัท า

ยุทธศาสตร ์

  

 



 เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าให ้แนวทางทีก่  าหนดไวเ้ป็นจรงิไดห้รอืไม ่

 ขดีความสามารถทางทหาร ควรใหค้วามส าคญักบัส่วนทีเ่ป็นนามธรรมดว้ย 

 การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มที่ด ีควรตอ้งค านึงถงึขดีความสามารถท ัง้ที่มี

ตวัตนและไมม่ตีวัตน 

 ขดีความสามารถของยุทธศาสตรท์หาร ไม่ใช่เฉพาะขดีความสามารถทาง

ทหารเท่านัน้ แต่หมายถงึสิ่งอื่นๆ ที่ช่วยใหแ้นวคิดกบัวตัถปุระสงคม์คีวาม

เป็นไปได ้ เช่น ในการท าสงคราม ก าลงัอ านาจทางการเมอืงระหว่างประเทศ 
อาจช่วยเสริมใหช้ยัชนะในการท าสงครามมคีวามเป็นไปไดม้ากขึ้น 
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ยทุธศาสตร์ชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ 

วตัถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ 

วตัถุประสงค์เฉพาะแห่งชาต ิ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ

แผนปฏิบัติการ/โครงการ 

มาตรการเฉพาะ 

ENDs 

WAYs 

MEANs 



• Strategy is important because  the 

resources  available  to  achieve  goals 

are  usually  limited.  

• Strategy generally involves 

–setting goals and priorities,  

–determining actions to achieve the goals,  

–and mobilizing resources to execute the 
actions. 

ยุทธศาสตร์ “ส าคญัยงัไง”ในนิยามที่กว้างกว่า 



 



พนัธมิตร (Alliances) 

องคก์ารระหว่างประเทศ  
(International Organizations) 

โลกาภิวตัน(์Globalization) 

เศรษฐกิจ (Economic) 

สารสนเทศ (Information) 

เทคโนโลย ี(Technology) 

กฎหมายระหว่างประเทศ  
(International Law) 

ขา่วกรอง (Intelligence) 

ภมิูศาสตร ์(Geography) 

ภยัคกุคาม (Threat) 

การกอ่การรา้ย (Terrorism) 

สภาวะแวดล้อมโลก  
(แรง&แนวโน้ม) 

 
การเมือง (Politics) 
รัฐสภา (Congress) 

กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) 
ราชการ (Bureaucracy) 

กฎหมาย (Law) 
สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Conditions) 

ความจ าเป็นทางสังคม (Social Needs) 
ท่าทีสาธารณะ (Public Attitude) 

สารสนเทศ (Information) 

รปูแบบแห่งชาติ (National Style) 

การก่อการร้าย (Terrorism) 

มติมหาชน/ส่ือ (Media/Public Opinion) 

จริยธรรม (Ethics) 

อุดมการณ์ (Ideology) 
การด ารงความต่อเน่ือง (Sustaining) 

บรรเทาสาธารณะภัยพื้นฐาน  
(Base Natural Disaster) 

สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ  
(แรง&แนวโน้ม) 

วิสัยทัศน์ 
National Security Directive 

                 ยุทธศาสตร์ชาต ิ



ผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest):  เป้าหมายหลัก
อันส าคญัยิ่งของประชาชนส่วนรวมในชาติ 
๑. การมเีอกราช อธปิไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรฐั  

๒. การด ารงอยู่อย่างม ัน่คง ย ัง่ยนืของสถาบนัหลกัของชาต ิ 

๓. การด ารงอยู่อย่างม ัน่คงของชาตแิละประชาชนจากภยัคุกคามทกุรูปแบบ 

๔.  การอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสนัตสิุข เป็นปึกแผ่น ม ัน่คงทางสงัคม ท่ามกลางพหุสงัคมและการม ีเกียรติและ

ศกัดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย ์ 

๕.  ความเจรญิเตบิโตของชาต ิความเป็นธรรม และความอยู่ดมีสีุขของประชาชน  

๖.  ความย ัง่ยนืของฐานทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ความม ัน่คงทางพลงังาน อาหาร  

๗.  ความสามารถในการรกัษาผลประโยชนข์องชาตภิายใตก้ารเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้ม ระหวา่งประเทศ 

๘.  การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ ประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความม ัน่คงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

อย่างมเีกียรติและศกัดิ์ศรี วสิยัทศัน ์“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความม ัน่คงในชีวิต 

ประเทศม ี



 



หมายถึง การจดัท าแผนปฏิบตัิราชการที่เรียกว่า 

แผนปฏิบตัิราชการ 5 ปี และแผนปฏิบตัิราชการ

ประจ าปี ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม ทรพัยากรและ งบประมาณ โดยระบุ

หน่วยงานหรือบคุคลผูร้บัผดิชอบ ในการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรอ์ย่างชดัเจนเป็น รูปธรรม 



• ยทุธศาสตร์

ความมัน่คง

แห่งชาติ 

 





  Performance Planning : 
  เช่ือมโยงเป้าหมายองค์กรสู่ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ   

       
       

       

       

       

 
 ผู้บริหารทุกระดับ ทุกคน จะมีส่วนร่วมและเข้าใจทศิทางเป้าหมาย   

ขององค์กร ความคาดหวงั ผลงานทีต้่องท าให้ส าเร็จ และความส าเร็จ    
น้ันจะเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จขององค์กร          

เป้าหมายองค์กร 

เป้าหมายสายงาน 

เป้าหมายฝ่าย 

เป้าหมายส่วน 

เป้าหมายแผนก 



การแปลงแผนระดบัองค์กรสูก่ารปฏิบตั ิ

 



แผนปฏบิตัิงาน รายบคุคล 

 แผนปฏบิตัิงาน ภาควชิา/กอง/

ศูนย ์

แผนยทุธศาสตรค์ณะ/วทิยาลยั/

ส านัก 

แผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยั 

 แผนยทุธศาสตร ์สกอ. 

แผนยทุธศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธกิาร 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิ

ความเช่ือมโยงของการจดัท าแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 







 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา 
ขีดความสามารถ กห. 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

ยุทธศาสตร์ทหารกองทัพไทย 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 1 
2 

3 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 

แผนปฏิรูประเทศ 
๑๑ ด้าน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

ร่างนโยบาย 
และแผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กห.  
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) 

ยุทธศาสตร์ ทบ. ทร. และ ทอ. 

แผนการพัฒนาหน่วย/เหล่าทัพ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพ 
ของประเทศด้านความมั่นคง กห. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

 
 

แผนแม่บทการปฏิรูป
การบริหารจัดการ
และการปรับปรุง
โครงสร้าง กห. 

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

แผนปฏิบัติการ 
(เฉพาะเรื่อง) 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพ   
ของประเทศด้านความมั่นคง ทท. 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ 

ด้านความม่ันคง ทบ. ทร. และ ทอ. 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนการพัฒนาหน่วย/เหล่าทัพ 

แผนปฏิบัติการฯ 
บก.ทท. 

แผนปฏิบัติการฯ 
ทบ. ทร. และ ทอ. 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพ         
ของประเทศด้านความมั่นคง กห. 

 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ทท. 

ปรับเป็น 



แนวทางขบัเคลือ่นนโยบายฯ ไปสู่การปฏบิัต ิ

๑. ก าหนดให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ 
เป็นกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้าน
ความมั่นคงของรัฐบาล และเ ป็นกรอบ
ด าเนินการด้านความมั่นคงในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี
ของส านักงบประมาณ 

      



๒. กลไกการบริหารจัดการ สภาความมั่นคง
แห่งชาติซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
เ ป็ นกล ไกหลั ก ในก ารอ านวยก ารและ
ขับเคลื่อนในระดับชาติ และมีคณะกรรมการ
ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกลไก
สนับสนุนในการก ากบั ติดตาม บูรณาการและ
ขับเคลือ่นเชิงนโยบาย 

    

แนวทางขบัเคลือ่นนโยบายฯ ไปสู่การปฏบิัต ิ



๓ .  ก า ร แ บ่ ง มอบห น่ ว ย รั บผิ ด ช อบ 
ก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
เ ป็นเจ้าภาพประสานและบูรณาการ
นโยบายทั้ ง ๑๖ นโยบาย และมีหน่วย
รับผดิชอบร่วมในแต่ละแนวนโยบายย่อย 

แนวทางขบัเคลือ่นนโยบายฯ ไปสู่การปฏบิัต ิ



 



 





ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผลประโยชน์ชาติ 

เป้าหมาย 

และความเร่งด่วน                   

 บรูณาการ 

เครื่องมือของพลัง 

อ านาจแห่งชาติ 

 เจตนารมณ์ 

ความม่ันคงแห่งชาติ 

  
 บริบททาง ยศ. 

 วัตถปุระสงค์ 

ทาง ยศ. 

 วิธีการเพือ่บรรลุ

วัตถปุระสงค์ 

 แนวทางในการ

น าไปสู่การปฏิบัติ 

 การบริหาร

จัดการความ

เส่ียงทาง ยศ. 

ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ 

  
 วัตถปุระสงค์

ด้านการทหาร 

 ภารกิจและ ปม. 

 ขีด

ความสามารถ  

ท่ีต้องการ 

 ความเร่งด่วน 

 การประเมิน

ความเส่ียง 

 ระดับภมูิภาค 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ทหาร 

  
 หลักปฏิบัติการ 

 แนวความคิด

ปฏิบัติการร่วม 

 แนวความคิด

ปฏิบัติการเหล่า

ทัพ 

 การบรูณาการ

ก าลัง 

 

 

 โครงสร้างก าลัง 

 การควบคุม บช. 

 สภาพแวดล้อม

สนามรบ 

 การส่งก าลัง

บ ารงุ 

 การพฒันา

ก าลังรบ 

แผนปฏิบัติการ 

ภมูิรัฐศาสตร์ และภมูิเศรษฐศาสตร์ 

การเมือง การทหาร 

ระดับยุทธการทางทหาร 

สนามรบ 
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องค์กร 

 วสัิยทศัน์ 

 พนัธกจิ 

 เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ 

 กลยุทธ์ 

 แผนปฏิบัติงาน 

 งาน 

 ผลประโยชน์แห่งชาต ิ

 วตัถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ 

วตัถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

 มาตรการเฉพาะ 

 โครงการ/งาน 

ชาติ กลยุทธ  VS  ยุทธศาสตร ์





 





 



ส่ิงทีค่วรค านึงเมือ่ต้องแปลงแผนสู่การปฏบิัติ 
การแปลงแผนสู่การปฏิบัต ิ

การจัดท าข้อเสนอโครงการ
ทีเ่ช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ 

 การคดัเลอืกและจัดล าดบั
ความส าคัญของโครงการ 

การติดตามโครงการ 

 การประเมินผลโครงการ 

พจิารณาปจัจยัต่าง ๆ ทีต่อ้งค านึงถงึในการแปลง

ยุทธศาสตร ์   สู่การปฏบิตั ิอาท ิบคุลากร ระบบขอ้มลู 

วฒันธรรม โครงการ 

สรา้งความเชื่อม ัน่วา่ยุทธศาสตรจ์ะสมัฤทธิผลดว้ย

โครงการทีเ่สนอ 

เพือ่คดัเลอืกโครงการทีส่่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์

โดยตรง 

เพือ่ตดิตามความคืบหนา้ในการด าเนินงานและสามารถ

ปรบัตวัและแกไ้ขปญัหาไดท้นัต่อเหตกุารณ์ 

เพือ่ประเมนิวา่โครงการน าไปสู่ Output/Outcome ที่
ตอ้งการและบรรลุตามยุทธศาสตรห์รอืไม่ 



1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผน 

 ประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจในกระบวนการ 
 สร้างองคค์วามรู้ในการบริหารใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการในระดบัต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงกนั 

 จดัท าแผนแม่บทหรือแผนงานหลกัในการพฒันาท่ีมีความส าคญัและเก่ียวพนักนัหลาย
หน่วยงาน 

 จดัท าแผนงานท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกนัทุกระดบั 
3. สร้างระบบการติดตามประเมนิผล ก าหนดดชันีช้ีวดัความส าเร็จ 

 ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลใหเ้ป็นระบบและมีเอกภาพ 
 พฒันาระบบการติดตามประเมินผลใหเ้ช่ือมโยงกนั 
 สรุปรายงาน ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรทราบ 



การจะน ากลยุทธ์สู่การปฏบิัตไิด้  จะต้อง.... 
 กลยุทธ์เร่ิมต้นทีผู้่น า 

 ทั้งองค์กรต้องมุ่งเน้นทีก่ล
ยุทธ์ 

 การส่ือสารและถ่ายทอดกล
ยุทธ์ 

 ทั้งองค์กรไปในทศิทาง
เดยีวกนั 

 ทุกคนมีส่วนร่วมและ
รับผดิชอบต่อกลยุทธ์ 

 เช่ือมโยงกลยุทธ์กบัแผนปฏิบตัิ
การและงบประมาณ 

 วฒันธรรมองค์กรทีเ่หมาะสม 

 กระบวนการและกจิกรรมที่
เหมาะสม 

 บุคลากรทีเ่หมาะสม 

 ระบบการจูงใจทีเ่หมาะสม 



แนวทางขบัเคลื่อนแผนสูก่ารปฏิบตัิ 



ผงักระบวนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 
และการติดตามประเมินผล 

 



 



 



 



 



 





Balanced Scorecard  

ปัจจุบันพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคัญของผู้ บริหารส่วน
ใหญ่ไม่ได้อยู่ท่ีการวางแผน หรือการจัดท ากลยุทธ์
แต่อยู่ท่ีความสามารถในการน ากลยุทธ์ท่ีได้ก าหนด
ขึ น้ ไปสู่ การปฏิบัติ อย่ า ง มีประสิท ธิภาพ และ
ประสิทธิผล  

Balanced Scorecard สามารถช่วยในการ
น ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัิได้อย่างไร? 

 



 

ประโยชน์ของ Balance Scorecard 





ขัน้ตอนการท า Balanced Scorecard  
1. เร่ิมด้วยการวิเคราะห์ด้านกลยทุธ์ และจดัท ากลยทุธ์

ขององค์กร  

2. จดัท าแผนที่กลยทุธ์ (Strategy Map) ภายใต้
มมุมองของ Balanced Scorecard ทัง้ 4 ด้าน 
โดยวตัถปุระสงค์เหลา่นีต้้องสอดคล้องและสนบัสนนุตอ่
วิสยัทศัน์และกลยทุธ์หลกัขององค์กร 

3. จากนัน้จงึก าหนดตวัชีว้ดั เป้าหมาย และ แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมของวตัถปุระสงค์แตล่ะประการ 





 







การแปรแผนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติ  

@ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

บรรยาย หลักสูตร นยศ. รุ่น ๑๕  
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