
กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

กรรมการผู้จัดการ

ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ

ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลศิรัฐ
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การจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ

(Application Report)



2

วตัถปุระสงคข์องรางวลั



1. การน าองค์การ

อย่างมีวิสัยทัศน์

4. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

5. การมุ่งเน้นอนาคต

9. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

11. มุมมองเชิงระบบ

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

และการสร้างคุณค่า

8. การจัดการเพ่ือนวัตกรรม

6. ความสามารถในการปรับตัว

3. การให้ความส าคัญกับ

บุคลากรและเครือข่าย

7. การเรียนรู้ขององค์การ

และแต่ละบุคคล

PMQA : 11 Core Values
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การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศ

1. จากองค์กรที่น าด้วยการสั่งการ เป็นการน าด้วยวสิัยทัศน์

2. จากการมุ่งเน้นเพียงให้มีสินค้า/บริการ เป็นมุ่งเน้นการตอบสนองผูร้บับรกิาร

3. จากการเพียงตามมาตรฐาน เป็นเน้นการเรยีนรู้ทั้งบุคลากรและองค์กร

4. จากการท่ีมองผู้ร่วมงานเป็นคนอื่น เป็นการมองเหน็คณุค่าของผูร้ว่มงาน

5. จากเพียงส่งงานทันตามก าหนด เป็นเน้นการปรบัตวั ลดความสูญเปล่า

6. จากการเน้นผลงานระยะสั้น เป็นการมองผลลพัธร์ะยะยาว

7. จากการเพียงท าตามคู่มือ เป็นการมุ่งเน้นใหเ้กดินวตักรรม

8. จากการบริหารจัดการตามสัญชาตญาณ เป็นการบริหารโดยใชข้อ้เทจ็จรงิ

9. จากแค่ท าตามระเบียบ กฎหมาย เป็นมุ่งรับผดิชอบตอ่สงัคม และชุมชน

10. จากการมุ่งเน้นแค่ผลผลิต หรือก าไร เป็นการมุ่งเน้นการส่งมอบคณุค่า

11. จากมุมมองแบบแยกหน้าที่ เป็นการมองอย่างเปน็ระบบ
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เจตนารมณ์ของ PMQA

ปี 2558
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1. OP 13 ค าถาม

2. เกณฑ ์PMQA 7 หมวด 

90 ค าถาม



เจตนารมณ์ของ PMQA

6



7

เจตนารมณ์ของ PMQA



เงือ่นไขการมอบรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลั PMQA ระดบัดเีดน่
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนรางวลั PMQA รายหมวด
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รายชือ่หน่วยงานที่ไดร้บัรางวลั
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แนวทางการจัดการ

A Approach วิธีการที่ใช้เพื่อใหง้านขององค์กรบรรลผุล รวมทั้งความมีประสิทธิผลของวิธีการน้ัน

D Deployment การน า approach ที่วางไว้สู่การปฏิบัตใินหน่วยงานที่เกีย่วข้องอย่างคงเส้นคงวา

L Learning องค์กรประเมินและปรับปรุง approach ได้ดีเพียงใด การปรับปรุงที่เกิดขึน้ไดน้ าสู่การแบ่งปันได้ดี

เพียงใด มีความรู้ใหม่ๆน าสู่นวัตกรรมบา้งไหม

I Integration การประเมินว่า approach ขององค์กรสอดคล้อง/ตอบสนองความตอ้งการทัง้ปัจจุบันและอนาคต

ขององค์กรได้ดเีพียงใด ระบบวัดผล ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ ส่งเสริมความส าเร็จระหว่าง

กระบวนการและหน่วยงานไดด้ีเพียงใด และทุกกระบวนการทกุปฏบิัตกิารมุ่งส่งเสริมความส าเร็จ

ของเป้าหมายใหญ่ขององค์กรร่วมกันได้ดเีพียงใด

R Early Result ระดับการพฒันาของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการสัมฤทธิ์ผล
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แนวทางการใหค้ะแนนหมวด 1-6
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แนวทางการใหค้ะแนนหมวด 1-6
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รปูแบบเกณฑ์



ผลลัพธ์หมวด 7 - LeTCI
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Le Level ระดับของผลการด าเนินการ

T Trend แนวโน้มเพื่อแสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการ เปลี่ยนแปลง

C Compare เปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่เหมาะสม

I Integration ตัววัดผลการด าเนินงานสะท้อนสมรรถนะที่ส าคัญขององค์การ

ครบถ้วน



แนวทางการใหค้ะแนนหมวด 7
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ขัน้ตอนการตรวจพจิารณารางวัล

การคดักรอง
เอกสารการสมคัร

เบือ้งตน้

การพจิารณา 
Application 

Report

การตรวจประเมนิ 
ณ พืน้ที่

ปฏบิตังิาน

อ.ก.พ.ร. 
พจิารณาตดัสนิ

รางวลั

1

2

3

4

เอกสาร
• ขอ้มลูผูส้มคัร
• ลกัษณะส าคญัขององคก์ารโดยสรปุ
• แบบประเมนิตนเอง
• ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ ส าคญัตอ่การ

พจิารณา

เอกสาร
• บทสรปุผูบ้รหิาร
• Application Report



เอกสารการสมคัรขอรบัรางวลัเบือ้งตน้(รอบที ่1)
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เอกสารการสมคัรขอรบัรางวลั(รอบที ่2)
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เอกสารการสมคัรขอรบัรางวลั(รอบที ่2)

21



เกณฑ์การประเมินองค์กรชั้นเลิศ

ลักษณะส าคญัขององคก์าร

สภาพแวดลอ้ม, ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

3. การใหค้วามส าคญั

กับผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1. การน าองคก์าร

2. การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์

6. การมุง่เนน้ระบบ

การปฏิบตักิาร

5. การมุง่เนน้

บุคลากร

7.ผลลพัธ์

การด าเนนิการ

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู้

1. OP 13 ค าถาม

2.  เกณฑ ์PMQA 7 หมวด 90 ค าถาม
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ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการน า

องค์การ

บริบทขององค์การ

สินค้า

คุณค่า

บรรลุ

วัตถุประสงค์หลัก

ขององค์กร

สร้างสรรค์เพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

ตอบสนองความ

ต้องการในปัจจุบัน
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บริบทขององค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value Focus

Operation

ระบบการน า

องค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการ

น า

องค์การ

สร้างสรรค์เพ่ือ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

บรรลุ

วัตถุประสงค์

หลักขององค์กรตอบสนองความ

ต้องการใน

ปัจจุบัน

สินค้า

คุณค่า
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บริบทขององค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value Focus

Operation

ระบบการน า

องค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

Value 

Focus

Operation

ระบบการ

น า

องค์การ

ก าหนด

ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงานเพื่อ

ส่งมอบคุณค่า

ระบบการ

น า

องค์การ
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สิ่งท่ีควรแสดงให้เห็น

26

เมื่อก่อนเราท ายังไง ? ท าไมเราถึงเปลี่ยน ? สิ่งท่ีเราเปล่ียนคืออะไร ?

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็น Best Practice?



ความเป็นเลิศ

27

แสดงให้เห็นด้วย

กระบวนการ(ระบบ)ในปัจจุบัน

พิสูจน์ด้วย

ผลลัพธ์ในอดีต

ยั่งยืนด้วย

แผนงานในอนาคต



ลักษณะส าคัญขององค์กร : ประมาณ 5 หน้า (ไม่มีคะแนน)

• อธิบายโครงร่างองค์กรตามแนวค าถาม 13 ข้อ ที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจถึงทิศทาง

การด าเนินงานขององค์กร และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินการขององค์กร

• ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

• ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ

ส่วนที่ 1:  ลกัษณะส าคัญขององค์กร 
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P. ลักษณะส าคัญขององค์กร

29

ข. บริบทเชิง

ยุทธศาสตร์

(1) พันธกิจหรอืหนา้ที่

ตามกฎหมาย (เพ่ิม : 

ความส าคัญเชิง

เปรียบเทียบ)

(2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม

(เพิ่ม: สมรรถนะหลัก

ของส่วนราชการ)

(3) ลักษณะโดยรวมของ

บุคลากร

(4) สินทรัพย์ : อาคาร

สถานที่ เทคโนโลยี

อุปกรณ์และสิ่ง

อ านวยความสะดวก

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ

และข้อบังคับที่

ส าคัญ

(6) โครงสร้างองค์กร

(7) ผู้รับบรกิารและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและ

ระดับกลุ่มเป้าหมาย

(8) ส่วนราชการหรอืองค์กร

ที่เกี่ยวข้องกันในการ

ให้บริการหรอืส่งมอบ

งานต่อกัน

(9)  สภาพแวดล้อมด้านการ

แข่งขันการแขง่ขนัทั้ง

ภายในและภายนอก

ประเทศ

(10) การเปล่ียนแปลงดา้น

การแข่งขนั (ถ้ามี)

(11) แหล่งข้อมูลเชงิ

เปรียบเทียบ

(12) ความท้าทายเชิง

กลยุทธแ์ละความ

ได้เปรียบเชงิกลยุทธ์

ของส่วนราชการใน

ด้านพันธกิจ ด้านการ

ปฏิบัติการ ด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม

และด้านบุคลากร

ค. ระบบการปรับปรุง

ผลการด าเนินการ

(13) องค์ประกอบส าคัญ

ของระบบการ

ปรับปรุงผลการ

ด าเนินการรวมทั้ง

กระบวนการ

ประเมินและการ

ปรับปรุงโครงการ

และกระบวนการที่

ส าคัญของ

ส่วนราชการ

1.ลักษณะองคก์าร 2. สภาวการณ์ขององค์การ

ก. สภาพแวดล้อมด้าน

การแข่งขัน

ก.สภาพแวดล้อมของ

ส่วนราชการ 

ข. ความสัมพันธ์ระดับ

องค์การ



1. ลักษณะองค์การ

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

Organizational Profile
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พันธกิจ ผลผลิต/บริการตาม

พันธกิจ

กลไกการเข้าถึง/ส่ง

มอบ
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ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่

32
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มาก

ปานกลาง

น้อย

ความเข้มแข็ง และขีดความสามารถการแข่งขันขององค์การ

อ่อนแอ ปานกลาง แข็งแรง



เหตุผลที่องค์การก่อตั้งขึ้น 

และยังด ารงอยู่

เป้าประสงค์

(Purpose)

ภาพความส าเร็จในอนาคต

ที่องค์การต้องการเป็น

หรือ ต้องการไปให้ถึง

วิสัยทัศน์

(Vision)

สิ่งที่องค์การยึดถือ

เป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน

ค่านิยม

(Values)

ความสามารถหลักขององค์การ

ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ

สมรรถนะหลัก

(Competenc

y)
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ประเภท ข้อก าหน

ดพื้นฐาน

ข้อก าหน

ดพิเศษ

อัตราก าลัง เพศ อายุเฉลี่ย จ านวนที่

จะเกษียน

ในป.ี.

ระดับ

ความ

ผูกพัน

องค์ประ

กอบ

ความ

ผูกพัน

ก าหนดไว้ จ านวน

จริง

ชาย หญิง

ระบบงาน/พันธกิจ...................
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พันธกิจ สินทรัพย์ที่ส าคัญ ความสามารถ(สมรรถนะ)
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พันธกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
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1. ลักษณะองค์การ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

Organizational Profile

37



38



ผลผลิต/

บริการ

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใคร ต้องการ/

คาดหวัง

ใคร ต้องการ/

คาดหวัง
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ผลผลิต/บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อก าหนดในการท างาน

ร่วมกัน

กลไกในการสื่อสาร

40



2. สภาวการณ์ขององค์การ

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

Organizational Profile

41
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สภาพแวดล้อมการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทย

43

ประเด็นการแข่งขัน - Relative Score +

ความปลอดภัย

อาหารการกินอุดมสมบูรณ์

แหล่งธรรมชาติงดงาม

แหล่งช้อปปิ้งทันสมัย

ค่าใช้จ่ายราคาไม่สูงมาก

มีกิจกรรมให้ท าหลากหลาย

การเดินทางสะดวกสบาย

ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม
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ส ารวจการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

45

ประเภทการแขง่ขนั การเปลี่ยนแปลงภายใน การเปลี่ยนแปลงภายนอก



ประเภทการแข่งขัน คู่เทียบ แหล่งข้อมูล ข้อจ ากัด
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2. สภาวการณ์ขององค์การ

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์

Organizational Profile
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

ด้านการบรรลพุันธกิจ

ด้านการปฏิบตัิการ

ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม

ด้านบุคลากร



2. สภาวการณ์ขององค์การ

ค. ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ

Organizational Profile
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ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ
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Evaluate & Learning

Driving Force

Resistance Force

Strategic Management Model

Expected

Results

Target

Group

Products & 

Services

+

Values

Key

Process

Resources 

Supporting

Process

Strategy & Planning
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Leadership
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7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

1.2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

2.2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

3.1 ⚫ ⚫

3.2 ⚫ ⚫

4.1                  

4.2                ⚫  ⚫

5.1 ⚫ ⚫

5.2 ⚫ ⚫

6.1 ⚫

6.2 ⚫ ⚫

ตารางแสดงความสัมพันธ์การด าเนินงานหมวด 1-6 กับตัวชี้วัดสมรรถนะ หมวด 7
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ผลลัพธ์การด าเนินการ(หมวด 7)

• ตัวชี้วัดในหมวด 7 ควรเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร

• สัมพันธ์กับการด าเนินการในแต่ละหมวด

• มีข้อมูลและผลการด าเนินการจากการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย

• ระบุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหมวดของการด าเนินการที่เป็นเลิศให้ชัดเจน

• ไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

• ประเมินผลคะแนนตัววัดเป็นรายหัวข้อ

• ภาพรวมของตัววัดสะท้อนระดับพัฒนาการของระบบงานและกระบวนการ
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ส่วนที่ 2-2: การด าเนินการรายหมวดที่ขอรับรางวลั
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• ใช้ค าถามจากเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

• การแบ่งหวัขอ้การเขยีน ให้ครอบคลุมถงึทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดทีส่มัครรางวัล (ระดับ ก. 

ข. ค.) และรายค าถามภายในแต่ละประเด็น โดยให้ความส าคญักบัแนวทางที่สร้างความเป็นเลิศใน

หมวดนั้น ๆ  

• การอธิบายต้องแสดงให้เหน็ถึงการด าเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI

• ควรแสดงให้เหน็ถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการด าเนินการ ซึ่งอาจน าเสนอในลักษณะผัง 

แบบจ าลอง ตาราง และค าอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างของการด าเนินการทีเ่กดิขึน้

• การเชื่อมโยงระหว่างหมวดทีส่มัครรางวัล กับการด าเนินการในหมวดอื่นๆ และบริบทตามที่ปรากฏใน

ลักษณะส าคญัของส่วนราชการ และผลลพัธ์ในหมวด 7

การด าเนินการที่โดดเด่นรายหมวด : ประมาณ 15 หน้า 

(เฉพาะหมวดที่สมัครรางวัลฯ )
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หมวด 1: การน าองค์การ

63

1.1 การน าองค์การโดยผู้บรหิาร

ของส่วนราชการ

ก าหนด-สื่อสารวิสัยทัศน์/

ค่านิยม/พันธกิจ

ส่งเสริมธรรมาภบิาล

ท าเป็นตัวอย่าง

สร้างสภาพแวดล้อม

วางรากฐาน
สภาพแวดล้อม

วัฒนธรรม

สื่อสาร

สร้างความผูกพัน

ทั้งภายในภายนอก

จูงใจบุคลากร

เกิดการปรับปรุงผล 

บรรลุเป้าหมาย

1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม

ก ากับ/ประเมิน

ป้องกันทุจริต

ผลการด าเนินงาน

ปกป้องผลประโยชน์

ประเทศ/SH

ประเมินผู้บริหาร/ระบบ

ก ากับ

ประพฤติตามกฎหมาย/

จริยธรรม

ประเมินผลกระทบเชิงลบ

ประเมินความเสี่ยง

ท าตามระเบียบ/กฎหมาย

ค านึงถึงส่วนรวมใน

ยุทธศาสตร์/งานประจ า

ใช้ความเก่งช่วยชุมชน

ส าคัญ

รับผิดชอบตอ่สังคม

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ

ข. การสื่อสารผลการด าเนินการขององค์การ

ก. การก ากับดูแลองค์การ

ข. การประพฤติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชมุชนที่ส าคัญ

ประมาณ 15 หน้า



ท าอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าหน่วยงานภายในทุกระดับเข้าใจทิศทางขององค์การ
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Level 0

Level 1

Level 

2



สร้าง Attitude motivation
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Atmosphere

(บรรยากาศ)

Attitude

(ทัศนคติ)

Action

(ลงมือท า)

My Movie.wmv


การประเมินความเสี่ยง

66

ประเด็นในการพิจารณา เพื่อประเมินความเสี่ยงตาม ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระดับความเข้มข้นของ

การควบคุม/การตรวจสอบ 

(Internal Control)

ความรุนแรงของผลกระทบ 

(Consequence )

ความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

Balance



Risk-Control-Internal Auditing
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Risk Control

 ✓ Wastes

✓  Unacceptable

• วัตถุประสงค์ ที่ไม่มี การควบคุม ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

• การควบคุม โดยปราศจาก ความเสี่ยง คือความสูญเสียด้านทรัพยากร

• ความเสี่ยง ที่ปราศจาก การควบคุม เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

• การตรวจสอบภายใน ท่ีไม่ครอบคลุมทั้ง ความเสี่ยง และการควบคุม เป็นเรื่อง

ที่เสียเวลา 

• รายงานสิ่งผิดปกติ Abnormality Report “Risk Based Auditing”



กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง: 4T Strategy

68

ยอมรับ

Take

หลีกเลี่ยง/ก าจัด

Terminate

ถ่ายเท

Transfer

สร้างระบบเฝ้าระวัง(Monitor) ถ้าเกิดปัญหา

แก้ไปตามสถานการณ์

เปลี่ยนวิธีการ ใช้วิธีการอื่นเพื่อหลีกเลีย่งความเสี่ยง

ลดผลกระทบ

Treat

หลีกเลี่ยงการด าเนินการแบบเตม็รูปแบบ

โดยด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง (Pilot project)

เช่นการท าประกันความเสียหายของโครงการ 

หรือด าเนินการใหผู้้อื่นรับผดิชอบแทน (การ

ขายต่อ)



จุดมุ่งหมายของการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

69Cr. อ.สัญญา เศรษฐพิทยากุล 

(บ.Trinitech)



หมวด 2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

70

2.1 การจัดท ายทุธศาสตร์

กระบวนการจดัท าแผนฯระยะสั้น/กลาง/ยาว

ระบบสารสนเทศ

นวัตกรรม
สร้างสภาพแวดล้อม

โอกาสทางยุทธศาสตร์

ระบบงาน

สมรรถนะหลักที่จ าเป็น

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2.2 การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏิบัติ

ท าแผนปฏิบัติการ

จัดสรรทรพัยากร แผนบุคลากร ตัวชี้วัด

วิธีปรับแผน

คาดการณ์ผล

ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์

สอดคล้องความท้าทายความไดเ้ปรียบ

โอกาสสร้างนวัตกรรม

ใช้ประโยชน์สมรรถนะหลัก

สร้างสมดุลในการตอบสนอง

ข.วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ก. การจัดท าแผนปฏบิัติการและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

กรอบเวลาสั้น/กลาง/ยาว

คาดการณ์ตามตัวชี้วดั

เทียบกับคู่เทียบ

ปรับปรุงผล

ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ

ประมาณ 15 หน้า



ใช้ขีดความสามารถให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจ

71

Special

Capabilities

Internal

Business

Landscape

External

Match

Superior Performance

กลยุทธ์ คือการอธิบายว่า องค์กรจะใช้ขีดความสามารถ ที่มีไปสร้างคุณค่าอะไร และจะสร้างขีดความสามารถอะไร

ใหม่ในอนาคต ในการตอบสนองต่อสภาพภูมิทัศน์ทางธุรกิจ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ



ความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์

72

แก่นแท้ของกลยุทธ์ คือ 

การเลือกอะไรที่จะไม่ท า

กลยุทธ์ไม่ใช่การท าใหเ้กดิแผนที่

สมบูรณ์ 

✓ แต่กลยุทธ์ตอ้งถูกปรับเปลีย่นให้

เข้ากับสถานการณ์จริง 

✓ สมมติฐานที่ใช้สร้างกลยุทธ์ตอ้ง

ถูกทดสอบและตรวจสอบอย่าง

สม่ าเสมอ

กลยุทธ์เกี่ยวข้องกับ

✓ การเลือกท ากจิกรรมที่สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ซึ่ง

ส่งผลให้เกิดการด าเนินการที่

เป็นเลิศ

✓ การไม่เลือกท ากจิกรรมที่ไม่

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์กร

กลยุทธ์ คือ ความพยายาม

อย่างเป็นระบบเพ่ือท าให้

เกิดผลการด าเนินการที่

เป็นเลิศ

กลยุทธ์ไม่ใช่การเลอืกวิธีการทีด่ี

ที่สุดในการแข่งขนั แต่กลยุทธ์

เกี่ยวข้องกับ

✓ การสร้างความแตกต่าง

✓ วิธีการแขง่ขนั

✓ การสร้างมูลคา่เพิ่มที่โดดเดน่ 

ด้วยการด าเนินการทีแ่ตกตา่ง

จากคู่แขง่   

กลยุทธ์มีองค์ประกอบ

หลายส่วน : ก าหนด
เป้าหมาย วิธีการบรรลุ

เป้าหมาย จุดยืน

ไม่มีเป้าหมายจ านวนมาก 

: เน้นถึงเรื่องที่ส าคัญ
จริงๆ



กระบวนการบรหิารเชิงยุทธศาสตร์
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Strategic 

Analysis

Strategic 

Positioning

Strategic 

Formulation

Strategic 

Deployment

ส ารวจสินทรัพย์/สมรรถนะองค์การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแขง่ขนั

ขององค์กร

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการ

แข่งขัน ทั้ง

- การเปล่ียนแปลงภายในองค์กร

- สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค

- สภาพแวดล้อมระดับมหภาค

เลือกต าแหน่งทางยทุธศาสตร ์> 

บทบาทท่ีควรเล่น/ภาพลักษณ์ใน

สายตาผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/คุณค่าที่

ควรส่งมอบ

ก าหนดวิสัยทัศน์/พันธกจิ

ทบทวน/ก าหนดวัตถุประสงค์ทาง

ยุทธศาสตร์

ทบทวน/ก าหนดค่านยิม

ดัดสินใจเรือ่งระบบงาน 

และสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในอนาคต

ระบุความท้าทาย ความได้เปรียบ และ

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
จัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการ

ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา

- กลยุทธ์

- มาตรการท่ีเกีย่วขอ้ง

- ตัวชี้วัดส าคัญ

ก าหนดแผนงาน-โครงการ

ก าหนดตวัชีวั้ดส าคัญของโครงการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบเชงิลบ

ก าหนดวิธีควบคุมความเสี่ยง และแผน

ส ารอง

ถ่ายทอดหน่วยงานที่เกีย่วข้องไปปฏิบัติ

ติดตามผล/คาดการณ์ผลในอนาคต/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทบทวนเป้าประสงค์หลักขององค์การ



ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์(Strategic Positioning)
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์

สภาพแวดลอ้มในการ

แข่งขัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Value

บทบาททีต่อ้งการเลน่ ภาพลักษณ์ในสายตาผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่

ต้องการให้ปรากฎ

คุณค่าที่ตอ้งการส่งมอบ



ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์(Strategic Positioning)

75

เมื่อเลือกต าแหน่งทางยุทธศาสตร์แล้ว ต้อง

สร้างป้อมปราการ ที่ต่อต้านแรงกดดันจาก

สภาพแวดล้อม

หรือการหาหรือสร้างต าแหน่ง ที่ตั้งอยู่ใน

จุดที่ปราศจากหรือมี

แรงกดดันที่น้อยท่ีสุด
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กลยุทธ์มีลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ

1. กลยุทธ์เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่า (Value) จากขีดความสามารถท่ีมีอยู่ (Leverage Competencies)

2. กลยุทธ์เป็นเรื่องต้องตัดสินใจแบบได้อย่างเสียอย่าง (Trade offs)

3. กลยุทธ์เป็นเรื่องของความพยายามอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในองค์กร (Synergy)

4. กลยุทธ์เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องระยะยาว (Continue)
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หมวด 3: การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

78

3.1 สารสนเทศผู้รับบรกิารและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สารสนเทศผู้รับบรกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความไม่พึงพอใจ

วิธีการเก็บสารสนเทศ

ใช้ IT

ค้นหาข้อมูลป้อนกลับ

ทันท่วงที

ทั้งปัจจุบัน-อนาคต

ของคู่เทียบ

ประเด็น

ไม่พึงพอใจ

3.2 การสร้างความผกูพนักบัผู้รบับรกิารและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดกลุ่มผู้รบับรกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรับ/ออกแบบผลผลิต

หรือบริการ

ปรับ/ออกแบบระบบสนับสนุน

บริการ

การส่งข่าวสาร

เข้าถึง-ส่งมอบ

ปัจจุบัน

อนาคต

ปัจจุบัน

อนาคต

จัดการความสัมพันธ์

รับข้อร้องเรยีน

น าผลประเมินไปใช้

เทียบกับคู่เทียบ

ทุกช่วงในการรับบริการ

เพิ่มความร่วมมือ

ใช้ IT

ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผูม่ี้สวนได้สว่นเสีย

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผกูพันฯ

ก. ผลผลิต บริการ และการสนับสนุนฯ

ข. การสร้างความสัมพันธ์ฯ

ประมาณ 15 หน้า



Stakeholder Analysis

การด าเนินการ

ตามพันธกิจ

หน่วยงานก ากับ/ให้

นโยบาย

ผู้รับบริการ

ผู้ได้รับ

ผลกระทบจาก

การให้บริการ

หน่วยงานร่วมปฏิบัติ

หน่วยงาน

สนับสนุน

ทรัพยากร
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-

0

+

ความต้องการ (Needs)

ความคาดหวัง 

(Expectation)

เข้าใจความต้องการ และความคาดหวัง
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แบ่งส่วนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุกลุ่มเป้าหมาย

(Segmentation & Targeting)

81

- เกณฑ์ภูมิศาสตร์

- เกณฑ์ประชากรศาสตร์

- เกณฑ์จิตวิทยา

- เกณฑ์พฤติกรรม

- เกณฑ์ปัญหา
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5 A’s according with Phillip Kotler’ s
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หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

85

4.1 การวัด การวิเคราะห ์

และการปรับปรุงผลการด าเนนิการ

การวัด

การวิเคราะห์

ตัววัดสมรรถนะ

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

ข้อมูล Stakeholder

ระบบวัดไวพอ

Best Practice คาดการณ์ผล

ปรับแผน

โอกาสปรับปรุง

จัดล าดับ

โอกาสสร้างนวัตกรรม

4.2 การจัดการความรู ้

สารสนเทศและ IT

จัดการความรู้

ถ่ายทอดความรู้

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ปรับกระบวนการ

ปรับยุทธศาสตร์

จัดการสารสนเทศ

แม่นย า ถูกต้อง

เชื่อถือได้ ทันกาล

แม่นย า ปลอดภัย

จัดการIT

น่าเชื่อถือ ปลอดภัย

ใช้ง่าย

พร้อมในภาวะฉุกเฉิน

ความรู้

+

+

ประมาณ 15 หน้า

ม่ันใจว่าผลใช้ได้

การแข่งขัน ความก้าวหน้า

การบรรลุผล

การตอบสนอง

ก. การวัดผลการด าเนินการ

ข. การวิเคราะห์/ทบทวนผลการด าเนินการ

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ

ก. ความรู้ของส่วนราชการ

ข. ข้อมูล สารสนเทศ และ IT



วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ

86

วิเคราะห์ผล

• ผลเทียบแผน

• อะไรก าลังเกิดขึ้น

Best Practice

คาดการณ์ผล

โอกาสปรับปรุง

• หน่วยไหนดีท่ีสุด

• วิธีไหนดีท่ีสุด

• หาวิธีท่ีดีท่ีสุดยังไง ?

• ผลจะเป็นยังไง

• จะบรรลุเป้าหรือไม่

• จะปรับปรุงยังไง ?

• โอกาสปรับปรุง/

นวัตกรรม

• จัดล าดับความส าคัญ

• น าไปปฏิบัติอย่างไร ?

ความรู้







จัดการความรู้+จัดการสารสนเทศ+จัดการ IT
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จัดการความรู้
จัดการ

สารสนเทศ
จัดการ IT+ +

• ถ่ายทอดความรู้

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้

• ปรับปรุงกระบวนการ

• ปรับปรุงยุทธศาสตร์

• LO

• แม่นย า ถูกต้อง

• เชื่อถือได้ ทันกาล

• ปลอดภัย

• พร้อมส าหรับบุคลากร

• พร้อมส าหรับ 

Stakeholder

• น่าเชื่อถือ

• ปลอดภัย

• ใช้ง่าย

• พร้อมในภาวะฉุกเฉิน



หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร
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5.1 สภาพแวดล้อมด้านบคุลากร

สมรรถนะ-อัตราก าลัง

บุคลากรใหม่

จัดโครงสรา้ง

เตรียมรบัการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อม-แรงจูงใจ

สอดคล้องยุทธศาสตร์

5.2 ความผูกพันของบคุลากร

ประเมินผล

เก่ง+ดี องค์ประกอบความ

ผูกพัน

พัฒนาบุคลากร

ความก้าวหน้า

ประเมิน

ความผูกพัน

แผนสร้าง

ความผูกพัน

ปรับปรุงผลงาน

เปิดกว้าง

ส่งเสริมความร่วมมือ

ส่งเสริมการพัฒนา

ประมาณ 15 หน้า

ส ารวจ

ปรับปรุง

วัดผล

ก าหนดนโยบาย

เหมาะสมกับประเภทบุคลากร

ก. ขีดความสามารถ/อัตราก าลังด้านบุคลากร

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร

ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร

ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร



HR and Business Strategy
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Business

Vision

Business 

Strategy

Business 

Goals

HR

Vision

HR

Strategy

HR

Goals



แผนยุทธศาสตร์ HR สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์องค์การ 

(Strategic-Based HR)
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ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

ความผูกพนัในงาน (Work Engagement) คือ การที่บุคคลหรือผู้ท างานทุ่มเทแรงกาย 

ก าลังสติปัญญา และจิตใจไปที่งานของตนเอง

Schaufeli และ Bakker (2004):

ความกระฉับกระเฉง

(Vigor)

การอุทิศตนให้งาน

(Dedication)

ความจดจ่อในงาน

(Absorption)



ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

Bakker (2011):

ทรัพยากรในที่ท างาน (Job Resources)

▪ Social Support from Colleagues 

and Supervisors

▪ Performance Feedback

▪ Skill Variety

▪ Autonomy Start a Motivational 

Process 

ทรัพยากรส่วนบุคคล (Personal Resources) 

▪ High Optimism

▪ High Self-Efficacy

▪ Resilience

▪ Self-Esteem



ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

Bakker (2011):

ทรัพยากรในที่ท างาน

(Job Resources) 

ทรัพยากรส่วนบุคคล

(Personal Resources) 

ความผูกพันในงาน

(Work Engagement) 

ผลของงาน

(Job Performance) +
+ +



หมวด 6: การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
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6.1 กระบวนการท างาน

ออกแบบผลผลิต/กระบวนการ

น าไปปฏิบัติ

แนวคิด

ข้อก าหนด

ควบคุมมาตรฐาน

กระบวนการสนับสนุน

ปรับปรุง

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน

ควบคุมต้นทุน

จัดการห่วงโซ่อุปทาน

เตรียมพรอ้มดา้นความปลอดภัย

การจัดการนวัตกรรม

ลดความสูญเปล่า

เลือก

ประเมิน

Feedback

ภาวะปกติ > อาชีวอนามัย

ภาวะฉุกเฉิน > BCM

พิจารณาโอกาสทางยุทธศาสตร์

จัดทรัพยากร

จัดการนวัตกรรม

+

+

+

ประมาณ 15 หน้า

ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ

ข. การจัดการกระบวนการ

ก. การควบคุมต้นทุน

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย/ภาวะฉกุเฉิน

ง. การจัดการนวัตกรรม



สร้างคุณค่าเพื่อตอบสนอง
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คุณค่า

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ผลผลิต

ความต้องการ

+

ความคาดหวัง

คน

เครื่องมือ

วิธีการ

สารสนเทศ

กระบวนการสร้างคุณค่าปัจจัยสนับสนุน

ความสามารถในการสร้างคุณค่า



กิจกรรม

กิจกรรมเป็นแหล่งของการเกิดคุณค่า

กิจกรรมก็เป็นแหล่งของการเกิดต้นทุน

บริหารกิจกรรมในกระบวนการ

เพื่อสร้าง “คุณค่า” มากที่สุด 

ในขณะที่ “ต้นทุน” ต่ าที่สุด

98



ต้นทุน

ต้นทุนของการด าเนินการขึ้นอยู่กับ 

กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 

เกิดจาก การเปลี่ยนโครงสร้างกิจกรรม

99



แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

แบ่งกิจกรรมได้เป็น 3 ประเภท

1. กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (กระชับเวลา)

2. กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณคา่หรือเป็นความสูญเปล่า (ขจัดตัดทิ้ง)   

3. กิจกรรมที่ไม่สร้างคณุคา่แตไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งได ้(หาวิธีการใหม่ใหไ้ด้จุดมุ่งหมายเดิม)

100

กิจกรรมทีไ่มไ่ดเ้พิม่

คุณค่าแตไ่ม่

สามารถ

หลีกเลีย่งได้

กิจกรรมที่

สร้างคณุคา่

ความสญูเปลา่



ความสูญเปล่า(Wastes) 8 ประการ 
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เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิค ECRS
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E

C

R

S

Eliminate: ตัด

Combine: รวม

Rearrange: เรียง

Simplify: ง่าย



การบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต

วัตถุประสงค์ของการบรหิารความต่อเนือ่ง

A - ลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ ให้สามารถด าเนินการและส่งมอบผลิตภณัฑไ์ดร้ะดับที่ยอมรบัได้

B – ลดระยะเวลาของการหยดุชะงัก โดยให้สามารถกอบกูโ้ดยเรว็

* การบรหิารความพรอ้มตอ่สภาวะวกิฤต
103



INNOVATION FUNNEL
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ส่วนที่ 2-1: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

รักษามาตรฐาน

105



การรักษาระบบในระดับพื้นฐาน(Basic)

• เขียนอธิบายตามหัวข้อตามเกณฑ์รางวัล เฉพาะเนื้อหาในหัวข้อหลัก

• แสดงให้เห็นการด าเนินการของ PMQA ในองค์กรที่เป็นระบบ มีการ

ถ่ายทอด มีความสอดคล้อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• แสดงให้เห็นถึงแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความยั่งยืน

• เชื่อมโยงถึงผลลัพธ์ที่สะท้อนผลการด าเนินการในหมวดนั้นๆ และมี

กลไกการติดตามประเมินผลที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
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หมวด 1: การน าองค์การ

107

1.1 การน าองค์การโดยผู้บรหิาร

ของส่วนราชการ

ก าหนดวิสัยทัศน์/

ค่านิยม/พันธกิจ

ส่งเสริม/กระตุน้

ท าเป็นตัวอย่าง

สร้างสภาพแวดล้อม

วางรากฐาน

ระบบการท างาน

ทรัพยากร

วัฒนธรรม

สื่อสาร
ผูกพัน

บรรลุผล

1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม

ก ากับ/ประเมิน
ป้องกันทุจริต

ผลการด าเนินงาน

หลักจริยธรรม

รับผิดชอบตอ่สังคม

ประเมินผลกระทบเชิงลบ

ใช้ความเก่งช่วยสังคม

ประมาณ 3 หน้า



หมวด 2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

108

2.1 การจัดท ายทุธศาสตร์

กระบวนการจดัท าแผนฯระยะสั้น/กลาง/ยาว

ระบบสารสนเทศ

นวัตกรรม
สร้างสภาพแวดล้อม

โอกาสทางยุทธศาสตร์

ระบบงาน

สมรรถนะท่ีจ าเป็น

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2.2 การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏิบัติ

ท าแผนปฏิบัติการ

จัดสรรทรพัยากร แผนบุคลากร ตัวชี้วัด

วิธีปรับแผน

คาดการณ์ผล

ประมาณ 3 หน้า



หมวด 3: การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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3.1 สารสนเทศผู้รับบรกิารและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สารสนเทศผู้รับบรกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความไม่พึงพอใจ

ปัจจุบัน

ประเด็น

ไม่พึงพอใจ

อนาคต

3.2 การสร้างความผกูพนักบัผู้รบับรกิารและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดกลุ่มผู้รบับรกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปรับ/ออกแบบผลผลิต

หรือบริการ

ปรับ/ออกแบบระบบสนับสนุน

บริการ

การส่งข่าวสาร

เข้าถึง-ส่งมอบ

ปัจจุบัน

อนาคต

ปัจจุบัน

อนาคต

จัดการความสัมพันธ์

รับข้อร้องเรยีน

ประมาณ 3 หน้า



หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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4.1 การวัด การวิเคราะห ์

และการปรับปรุงผลการด าเนนิการ

การวัด

วิเคราะห์

ตัววัดสมรรถนะ

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

ข้อมูล Stakeholder

ระบบวัดไวพอ

Best Practice คาดการณ์ผล

ปรับแผน

โอกาสปรับปรุง

จัดล าดับ

โอกาสสร้างนวัตกรรม

ประมาณ 3 หน้า

4.2 การจัดการความรู ้

สารสนเทศและ IT

จัดการความรู้

ถ่ายทอดความรู้

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ปรับกระบวนการ

ปรับยุทธศาสตร์

จัดการสารสนเทศ

แม่นย า ถูกต้อง

เชื่อถือได้ ทันกาล

แม่นย า ปลอดภัย

จัดการIT

น่าเชื่อถือ ปลอดภัย

ใช้ง่าย

พร้อมในภาวะฉุกเฉิน

ความรู้

+

+



หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร
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5.1 สภาพแวดล้อมด้านบคุลากร

สมรรถนะ-อัตราก าลัง

บุคลากรใหม่

จัดโครงสรา้ง

เตรียมรบัการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อม-แรงจูงใจ

สอดคล้องยุทธศาสตร์

5.2 ความผูกพันของบคุลากร

ประเมินผล

เก่ง+ดี

พัฒนาบุคลากร

ความก้าวหน้า แผนสร้าง

ความผูกพัน

ปรับปรุงผลงาน

เปิดกว้าง

ส่งเสริมความร่วมมือ

ส่งเสริมการพัฒนา

ประมาณ 3 หน้า

องค์ประกอบความ

ผูกพัน

ประเมิน

ความผูกพัน



หมวด 6: การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
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6.1 กระบวนการท างาน

ออกแบบผลผลิต/กระบวนการ

น าไปปฏิบัติ

แนวคิด

ข้อก าหนด

ควบคุมมาตรฐาน

กระบวนการสนับสนุน

ปรับปรุง

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน

ควบคุมต้นทุน

จัดการห่วงโซ่อุปทาน

เตรียมพรอ้มดา้นความปลอดภัย

การจัดการนวัตกรรม

ลดความสูญเปล่า

เลือก

ประเมิน

Feedback

ภาวะปกติ > อาชีวอนามัย

ภาวะฉุกเฉิน > BCM

พิจารณาโอกาสทางยุทธศาสตร์

จัดทรัพยากร

จัดการนวัตกรรม

+

+

+

ประมาณ 3 หน้า



การเตรียมรับการตรวจรับรอง ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน
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จุดมุ่งหมายของการ Site Visit
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การน าไปปฏิบัติ

(Deployment)

ผู้รับรองต้องการสอบทาน ในส่วนที่ยากจะเข้าใจจากรายงาน ได้แก่

การบูรณาการ

(Integration)

ความเป็นระบบ

(System)

การมีส่วนร่วม

(Involvement)

การเรียนรู้

(Learning)



ประเด็นส าคัญในการ Site Visit
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ผู้รับรองเยี่ยมชม เพื่อดูประเด็นส าคัญท่ีใช้ในการให้คะแนน และการเป็นต้นแบบที่ดี

ยืนยัน

(Clarify)
ข้อมูลที่ขาดหายไป หรือคลุมเครือ

ตอกย้ า

(Verify)
จุดแข็ง หรือส่วนที่เป็น Best Practice



แนวทางการตรวจรับรอง

116

รับฟังการน าเสนอ ซักถามประเด็นส าคัญ

Hot Issue

ให้แสดงหลักฐาน

เน้นการตรวจข้ามหัวข้อ หรือข้าม

หมวด



ก าหนด

ยุทธศาสตร์

ที่ชัดเจน

เรียนรูเ้พื่อ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม

พัฒนาคน/

ระบบงาน

เพื่อส่งมอบ

คุณค่า

ระบบการน า

องค์การ

บริบทขององค์การ

สินค้า

คุณค่า

บรรลุ

วัตถุประสงค์หลัก

ขององค์กร

สร้างสรรค์เพื่อ

ตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต

ตอบสนองความ

ต้องการในปัจจุบัน
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