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SP2 : กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

SP 2.1 กระบวนการจัดทา

SP 2.2 กระบวนการถ่ายทอด

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

SP 2.1.1

SP 2.1.2

SP 2.1.3 กระบวนการ

SP 2.2.1

SP 2.2.2 กระบวนการ

กระบวนการทบทวน
กระบวนการวางแผน

กระบวนการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล

จัดทาวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

กระบวนการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนงานประจาปี

ติดตามและคาดการณ์
ผลการดาเนินงาน
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1. การวิเคราะห์ข้อกาหนดที่สาคัญ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของกระบวนการทางาน (Work Process)
กระบวนการ
SP2.1.1 กระบวนการทบทวน
กระบวนการวางแผน

ข้อกาหนดที่สาคัญ
 กระบวนการวางแผนมีการทบทวนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ตัวชี้วัด
 กระบวนการวางแผนผ่านเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ CG

เป้าหมาย
 เดือนสิงหาคม

SP2.1.2 กระบวนการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล

 ข้อมูลสารสนเทศมีความสมบูรณ์ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

 เดือนกันยายน

SP2.1.3 กระบวนการจัดทาวัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะต้องผ่านความ  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยผ่านความ
 เดือนตุลาคม
เชิงยุทธศาสตร์
เห็นชอบภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยมี
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคาร
ความสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
ทั้งนี้ ต้องมีความสมบูรณ์ทสี่ อดคล้องตามเกณฑ์
กระทรวงการคลัง
ของกระทรวงการคลัง
SP2.2.1 กระบวนการจัดทาแผน
 จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่มี
 แผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจผ่านความ
 เดือนมกราคม
ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
คุณภาพ ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคาร
SP2.2.2 กระบวนการติดตามและ
คาดการณ์ผลการดาเนินงาน

 การติดตามและคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
ครบถ้วน และรายงานตามระยะเวลาที่
กาหนด

 ติดตามและคาดการณ์ผลการดาเนินงานทุก
ตัวชี้วัดสาคัญ

 ทุกเดือน
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2. การวิเคราะห์ Supplier-Input-Process-Output-CustoSPer
กระบวนการ

S

I

SP2.1.1
 ฝ่ายนโยบายและ  ผลการดาเนินงานในปีทผี่ ่านมา
กระบวนการ กลยุทธ์ (ฝนย.)  องค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน
ทบทวน
 ส่วนงานภายนอก แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
กระบวนการ  ส่วนงานต่างๆ ที่  โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ตาม
วางแผน
เกี่ยวข้อง
รายงานตรวจสรุปผลการประเมิน
 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ

 ข้อมูลสาคัญต่างๆ

 ฝนย.

 ร่างกระบวนการฯ และ
กรอบเวลา
 ร่างกระบวนการฯ และ
กรอบเวลา
 กระบวนการฯ และกรอบเวลา

 ฝนย.
 ฝ่ายจัดการ
 ฝนย.

P
ขั้นตอน
1.รวบรวมข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความคล่องตัวและความ
เป็นระบบของกระบวนการฯ

2.วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ เพื่อทาการ
ทบทวนกระบวนการฯ และกรอบเวลา
ในการจัดทาแผนฯ ให้มีความคล่องตัว
ความเป็นระบบและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
3.นาเสนอฝ่ายจัดการที่กากับดูแลด้าน
กลยุทธ์องค์การ
4.นาเสนอคณะอนุกรรมการ CG เพื่อ
ขอความเห็นชอบ
5.ทาการสื่อสารกระบวนการฯ

O
จุดควบคุม
1) การ
 ข้อมูลสาคัญต่างๆ
วิเคราะห์
ความคล่องตัว
ประสิทธิผล
และความเป็น
ระบบ ต้องมี
 ร่างกระบวนการฯ และ
ข้อมูลที่ชัดเจน
กรอบเวลา
 ร่างกระบวนการฯ และ
กรอบเวลา
 กระบวนการฯ และ
กรอบเวลา
 การรับรู้และเข้าใจของส่วน
งานและฝ่ายจัดการ เพื่อใช้
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

C
 ฝนย.

 ฝ่ายจัดการที่
กากับดูแลด้านกล
ยุทธ์องค์การ
 อนุกรรมการ CG
 ส่วนงานต่างๆ
 ฝ่ายจัดการ
 SP2.1.2
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กระบวนการ

S

I

P
ขั้นตอน
1.ศึกษาวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศสาคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อทาการทบทวน
กระบวนการฯ

O

C

จุดควบคุม
SP2.1.2
1) ข้อมูลที่
 ฝ่ายนโยบายและ  ข้อมูลกระบวนการรวบรวมและ
 ผลการศึกษาวิธีการรวบรวม  คณะกรรมการ
กระบวนกา กลยุทธ์ (ฝนย)
รวบรวมต้องมี และวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ
วิเคราะห์ข้อมูล (ปัจจุบนั ) เช่น
แผนนโยบายและ
รรวบรวม  ผู้เชี่ยวชาญ
คุณภาพที่
ความคล่องตัว : ความซ้าซ้อน/
ด้านการรวบรวมและ
การกากับดูแล
และ
เหมาะสม เช่น วิเคราะห์ข้อมูล
ยุ่งยากของขั้นตอน และการลด
กิจการที่ดี
 ลูกค้า
วิเคราะห์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบระยะเวลาการรวบรวมและ
ความทันกาล  ผลการทบทวนฯ : ร่าง
 ฝ่ายจัดการที่
ข้อมูล
ความถูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการรวบรวมและ
กากับดูแลด้านกล
 ส่วนงานต่างๆ
น่าเชื่อถือ
ความเป็นระบบ : ความครบถ้วน
วิเคราะห์ข้อมูลและ
ยุทธ์องค์การ
2) เครื่องมือที่
ของขั้นตอน (5W2H) และความ
สารสนเทศ
ใช้ในการ
สมบูรณ์ในรายละเอียดแต่ละ
วิเคราะห์ต้อง
ขั้นตอน (SIPOC)
มีมาตรฐานที่
 กระบวนการรวบรวมและ
น่าเชื่อถือ
วิเคราะห์ข้อมูลของแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
2.นาเสนอฝ่ายจัดการที่กากับดูแลด้าน
 ฝนย.
 รายงานผลการวิเคราะห์ฯ
 กระบวนการรวบรวมและ
 ฝนย.
กลยุทธ์องค์การ เพื่อพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูล
 คณะกรรมการ
 ร่างกระบวนการรวบรวมและ
แผนฯ
วิเคราะห์ข้อมูล
3.กาหนดแนวทางการดาเนินงานด้าน
 ฝนย.
 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
 ร่างแนวทางการดาเนินงาน  คณะกรรมการ
ด้านการรวบรวมและ
แผนฯ
 คณะกรรมการ  สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายใน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
แผนงานองค์กร  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ประกอบไปด้วย
ด้านการตลาด ด้านความนิยม
- การกาหนดข้อมูลเพื่อ
ของลูกค้า ด้านการแข่งขัน ด้าน
เก็บรวมรวม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้าน
- ผู้รับผิดชอบ
สภาพแวดล้อม
- แหล่งที่มาของข้อมูล
 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า
- ความถี่ในการรวบรวม
 จุดบอด
- วัตถุประสงค์
 ความต้องการและความคาดหวัง
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กระบวนการ

S

I

P
ขั้นตอน

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ
ในระยะยาว
 ความสามารถในการปฏิบตั ิตาม
แผนเชิงยุทธศาสตร์
 การบริหารความเสี่ยง
 แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
 ร่างแนวทางการดาเนินงานด้าน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ
 แนวทางการดาเนินงานด้านการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
 ฝนย.
 ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์ตามแนวทางที่กาหนด
SP2.1.3
 ฝ่ายนโยบายและ  ข้อมูลกระบวนการจัดทา
กระบวนการ กลยุทธ์ (ฝนย)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
จัดทา
(ปัจจุบนั ) เช่น
 ผู้เชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์  ส่วนงานต่างๆ
ความคล่องตัว : ความซ้าซ้อน/
เชิง
ยุ่งยากของขั้นตอน และการลด

O

C

จุดควบคุม
- ปัจจัยในการพิจารณา
- เครือ่ งมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์

 แนวทางการดาเนินงานด้าน
การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์

4.นาเสนอคณะกรรมการแผนงานฯ
เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางฯ
5.ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ตามแนวทางที่กาหนด

 ฝนย.

 ผลข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก  ฝนย.
การวิเคราะห์

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวล
ข้อมูลร่วมกับที่ปรึกษา และผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
7.สอบทานความถูกต้อง

1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศสาคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทาวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อทาการทบทวน
กระบวนการฯ

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ

 ข้อมูลสารสนเทศทีผ่ ่านการ
สอบทานอย่างถูกต้อง
1) วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ของ
กระทรวงการค

 SP2.1.3
กระบวนการจัดทา
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
 รายงานผลการวิเคราะห์
 คณะกรรมการ
ข้อมูลที่สาคัญด้านการจัดทา แผนนโยบายและ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
การกากับดูแล
กิจการที่ดี
 ผลการทบทวนฯ : ร่าง
กระบวนการจัดทา
 ฝ่ายจัดการที่
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กระบวนการ

S

I

P
ขั้นตอน

ยุทธศาสตร์

 ฝนย.

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ที่ปรึกษา

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ที่ปรึกษา
 ฝนย.

รอบระยะเวลา
ความเป็นระบบ : ความครบถ้วน
ของขั้นตอน (5W2H) และความ
สมบูรณ์ในรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอน (SIPOC)
 กระบวนการจัดทาวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ของแนวปฏิบัติทดี่ ี
 รายงานผลการวิเคราะห์ฯ
 ร่างกระบวนการจัดทา
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้จาก
กระบวนการ SP 2.1.2

2.นาเสนอฝ่ายจัดการที่กากับดูแลด้าน
กลยุทธ์องค์การ เพื่อพิจารณา

3. วิเคราะห์ SWOT โดยใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ รวมถึงการระดม
ความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับส่วนงานต่างๆ และกาหนดความ
ท้าทายและความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ และจุดบอด
 ร่าง SWOT และกาหนดความท้า 4. ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ส่วนงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ทายและความได้เปรียบเชิง
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขอความเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์
5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนด/
 SWOT
 ความท้าทายและความได้เปรียบ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ความสามารถพิเศษ วัตถุประสงค์เชิง
เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ โดยใช้
 จุดบอด
เครื่องมือการวิเคราะห์ เช่น BSC
Strategy SPap เป็นต้น

จุดควบคุม
ลังรวมถึงมี
ความสมดุล
ระหว่างโอกาส
และความท้า
ทายทั้งระยะสัน้
และระยะยาว

O

C

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กากับดูแลด้านกล
ยุทธ์องค์การ

 กระบวนการจัดทา
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 ฝนย.

 ร่าง SWOT ความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ และจุดบอด

 ฝ่ายจัดการ

 SWOT ความท้าทายและ
 ฝนย.
ความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ และจุดบอด
 ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คณะกรรมการ
ค่านิยม ความสามารถพิเศษ
ฝ่ายจัดการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์

เอกสารหมายเลข 1 ตัวอย่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

กระบวนการ

S

I

P
ขั้นตอน

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ฝนย.
 ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง
 ฝ่ายจัดการ

6.นาเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
 ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ความสามารถพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา
เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์
7.นาเสนอคณะอนุกรรมการ CG
 ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ
 ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ

8.นาเสนอคณะกรรมการ ธนาคาร
9.สื่อสารให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในธนาคาร และผู้มีส่วนได้สว่ น
เสียทุกกลุ่ม
1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศสาคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนธุรกิจ เพื่อทาการทบทวน
กระบวนการฯ

SP2.2.1
 ฝ่ายนโยบายและ  ข้อมูลกระบวนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
กระบวนการ กลยุทธ์ (ฝนย)
(ปัจจุบนั ) เช่น
จัดทาแผน  ส่วนงานต่างๆ
ความคล่องตัว : ความซ้าซ้อน/
ยุทธศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญ
ยุ่งยากของขั้นตอน และการลด
และแผน
รอบระยะเวลา
ธุรกิจ
ความเป็นระบบ : ความครบถ้วน
ของขั้นตอน (5W2H) และความ
สมบูรณ์ในรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอน (SIPOC)
 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนธุรกิจ ของแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
2.นาเสนอฝ่ายจัดการที่กากับดูแลด้าน
 ฝนย.
 รายงานผลการวิเคราะห์ฯ
กลยุทธ์องค์การ เพื่อพิจารณา
 คณะกรรมการ  ร่างกระบวนการจัดทาแผน
แผนฯ
ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย
 ฝนย.
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

O

C

จุดควบคุม
 ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ

 คณะอนุกรรมการ
CG

 ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ

 คณะกรรมการ
ธนาคาร
 ฝนย.
 SP 2.2.1

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ
 ส่วนงานและผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียมีความเข้าใจและนาไป
ปฏิบัติ
1) ความ
 รายงานผลการวิเคราะห์
 คณะกรรมการ
สอดคล้อง
ข้อมูลที่สาคัญด้านการจัดทา แผนฯ
ระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์และแผน
 ฝ่ายจัดการที่
แผนปฏิบัติการ
ธุรกิจ
กากับดูแลด้านกล
ระยะสั้น/ระยะ  ผลการทบทวนฯ : ร่าง
ยุทธ์องค์การ
ยาวกับ
กระบวนการจัดทาแผน
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
เชิงยุทธศาสตร์

 กระบวนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ

 ฝนย.

 รายงานผลประเมิน

 ฝนย.

เอกสารหมายเลข 1 ตัวอย่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

กระบวนการ

S
 ส่วนงานต่าง

 ฝนย.
 ส่วนงานต่าง
 ฝนย.
 ส่วนงานต่าง

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ

I

P

ขั้นตอน
ความสามารถพิเศษ วัตถุประสงค์ จาแนกตามยุทธศาสตร์
เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์
(SP 2.1.3)

 รายงานผลประเมินสถานการณ์
แต่ละธุรกิจ ข้อมูลการแข่งขัน
และอื่นๆ
 รายงานผลประเมินสถานการณ์
แต่ละธุรกิจ ข้อมูลการแข่งขัน
 รายงานข้อมูลการดาเนินงานและ
ตลาด

4.รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล จาแนกรายกลุ่มธุรกิจ

 SWOT แต่ละธุรกิจ

6.กาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายทางธุรกิจ

 ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ

7.จัดทาแผนกลยุทธ์ย่อยและ

5.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/
ภายนอก ที่ส่งผลกระทบในแต่ละ
ธุรกิจ

O

C

จุดควบคุม
สถานการณ์แต่ละธุรกิจ
 ส่วนงานต่างๆ
ข้อมูลการแข่งขัน และข้อมูล
อื่นๆ ที่จาเป็น อาทิ
 สถานการณ์ทางการตลาดใน
ปัจจุบนั
 แนวโน้มตลาด
 ข้อมูลคู่แข่ง/คู่เทียบ
 พฤติกรรม ความต้องการ/
ความคาดหวังของลูกค้า
 ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ
 ข้อมูลจากช่องทางการรับฟัง
ลูกค้า
 รายงานข้อมูลการดาเนินงาน  ฝนย.
และตลาด
 ส่วนงานต่างๆ
 รายงานผลการวิเคราะห์
ทิศทางสถานการภายในและ
ภายนอก ที่ส่งผลในแต่ละ
ธุรกิจและการเชื่อมโยงสู่ราย
ธุรกิจ (SWOT แต่ละธุรกิจ)
 ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายทางธุรกิจในแต่ละ
ทางเลือก
- Best /Base /Worst Case
 ร่างกลยุทธ์ย่อย และ

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ฝ่ายจัดการ

เอกสารหมายเลข 1 ตัวอย่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

กระบวนการ

S

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ฝ่ายจัดการ

I

P

เป้าหมายทางธุรกิจในแต่ละ
ทางเลือก
- Best /Base /Worst Case
 ร่างกลยุทธ์ย่อย และเป้าหมาย
ธุรกิจแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี

ขั้นตอน
แผนปฏิบัติการระยะยาว โดยใช้
เครื่องมือ TOWS Strategy SPap
BSC
8.จัดทาแผนปฏิบัติการระยะสัน้
ระดับองค์กร (ประจาปี)

 ร่างแผนปฏิบัติการระยะสัน้

9.บูรณาการจัดสรรทรัพยากร

 ร่างแผนปฏิบัติการระยะสัน้ และ
ระยะ 5 ปี

10.นาเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
เพื่อพิจารณา
11.นาเสนอคณะอนุกรรมการ CG
12. นาเสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการ ธนาคาร

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ฝ่ายจัดการ

 แผนปฏิบัติการระยะสั้นและ
ระยะ 5 ปี

13.สื่อสารให้ทุกส่วนงานต่างๆ
14.การถ่ายทอดแผนงานระดับองค์กร
สู่การจัดทาบันทึกข้อตกลงฯ และ
แผนปฏิบัติการของส่วนงาน
- บันทึกข้อตกลงฯ :
กระทรวงการคลัง ระดับส่วนงาน
จนถึงระดับบุคคล
- แผนธุรกิจของส่วนงาน

O

C

จุดควบคุม
เป้าหมายธุรกิจ และ
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี
 ร่างแผนปฏิบัติการระยะสัน้
(แผนธุรกิจประจาปี) ระดับ
องค์กร
 ร่างแผนปฏิบัติการระยะสัน้
ที่บูรณาการงบประมาณ
 ร่างแผนปฏิบัติการระยะสัน้
และระยะ 5 ปี
 ร่างแผนปฏิบัติการระยะสัน้
และระยะ 5 ปี
 แผนปฏิบัติการระยะสั้นและ
ระยะ 5 ปี
 การรับรู้เข้าใจเพื่อนาไปสู่
การถ่ายทอด
 บันทึกข้อตกลงฯ
 แผนธุรกิจของส่วนงาน
 แนวทางการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการไปยังผูส้ ่ง
มอบและคู่ค้าทีส่ าคัญของ
ธนาคาร

 คณะอนุกรรมการ
CG
 คณะกรรมการ
ธนาคาร
 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ฝ่ายจัดการ
 ฝ่ายจัดการ
 ทุกส่วนงาน
 ฝ่ายจัดการ
 ทุกส่วนงาน
 คณะอนุกรรมการ
ตัวชี้วัด

เอกสารหมายเลข 1 ตัวอย่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

กระบวนการ

S
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SP2.2.2
 ฝ่ายนโยบายและ  ข้อมูลกระบวนการติดตามและ
กระบวนการ กลยุทธ์ (ฝนย)
คาดการณ์ผลการดาเนินงาน
ติดตามและ  ส่วนงานต่างๆ
(ปัจจุบนั ) เช่น
คาดการณ์
ความคล่องตัว : ความซ้าซ้อน/
ผลการ
ยุ่งยากของขั้นตอน และการลด
ดาเนินงาน
รอบระยะเวลา
ความเป็นระบบ : ความครบถ้วน
ของขั้นตอน (5W2H) และความ
สมบูรณ์ในรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอน (SIPOC)
 กระบวนการติดตามและ
คาดการณ์ผลการดาเนินงาน ของ
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
 ฝนย.
 รายงานผลการวิเคราะห์ฯ
 คณะกรรมการ  ผลการทบทวนฯ : ร่าง
แผนฯ
กระบวนการติดตามและ
คาดการณ์ผลการดาเนินงาน
 ฝนย.
 KPI องค์กร
 ส่วนงานต่างๆ
 บันทึกข้อตกลงกระทรวงการคลัง

P
ขั้นตอน
รวมถึง การถ่ายทอดไปยังผู้สง่ มอบ
และคู่ค้าที่สาคัญของธนาคาร
15.ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศสาคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการติดตามและคาดการณ์ผล
การดาเนินงาน เพื่อทาการทบทวน
กระบวนการฯ

O
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จุดควบคุม
 รายงานผลการดาเนินงาน
 SP2.2.2
1) การ
 รายงานผลการวิเคราะห์
 ฝ่ายจัดการที่
วิเคราะห์ปัจจัย ข้อมูลที่สาคัญด้านการจัดทา กากับดูแลด้าน
ที่ส่งผลต่อ
แผนยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์องค์การ
เป้าหมาย ให้มี
ธุรกิจ
ความครบถ้วน  ผลการทบทวนฯ : ร่าง
2) เครื่องมือที่
กระบวนการติดตามและ
ใช้ในการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงาน
คาดการณ์ต้อง
มีความ
น่าเชื่อถือ

2.นาเสนอฝ่ายจัดการที่กากับดูแลด้าน
กลยุทธ์องค์การ เพื่อพิจารณา

 กระบวนการติดตามและ
 ฝนย.
คาดการณ์ผลการดาเนินงาน

3.รวบรวมและวิเคราะห์ รวมถึง
คาดการณ์ผลการดาเนินงานของ
ธนาคาร เปรียบเทียบกับแผนฯ
รวมถึงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ
ทั้งนี้

 รายงานผลการดาเนินงานฯ

 คณะอนุกรรมการ
ตัวชี้วัด

เอกสารหมายเลข 1 ตัวอย่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

กระบวนการ

S

 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ

I

 รายงานผลการดาเนินงานฯ

 รายงานผลการพิจารณาผลการ
ดาเนินงานฯ
 ฝนย.
 ส่วนงานต่างๆ
 ฝ่ายจัดการ
 ฝนย.

 รายงานผลการพิจารณาฯ

P
ขั้นตอน
- หากผลการดาเนินงานมีความ
แตกต่างกับที่คาดการณ์ไว้ จะมี
จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
4. จัดเก็บลงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ และจัดทารายงานสรุป
รวมถึง กาหนดมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงาน
5. นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ตัวชี้วัดเพื่อของความเห็นชอบ
6. นาเสนอคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
7. นาเสนอคณะอนุกรรมการ CG เพื่อ
พิจารณา
8. นาเสนอคณะกรรมการธนาคาร
9. สื่อสารให้กับฝ่ายจัดการและส่วน
งานต่างๆ

O

C

จุดควบคุม

 ฐานข้อมูลสารสนเทศ
 รายงานผลการพิจารณาผล
การดาเนินงานฯ

 ฝนย.

 รายงานผลการพิจารณาฯ

 คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการ
 คณะอนุกรรมการ
CG
 คณะกรรมการ
ธนาคาร
 ฝนย.
 ฝ่ายจัดการและ
ส่วนงานต่างๆ

 สรุปผลการพิจารณาฯ

