การบรหารแบบมุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ
โดยใช้ Ba Balanced Scorecard และ Key Performance Index

ดร. ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔน้นผลสัมฤทธิ์技୨าวิชญ์ จิช้ Baญ์ จินดาประ3 จินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨ดาประดษฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨3
29 เมุ่งเน้นผลสัมษายน้นผลสัมฤทธิ์技୨ 2554

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ท<=มุ่งเน้นผลสัมาและควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประ

แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดของการบรหารแบบมุ่งเน้นผลสัมงผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วCอวิชญ์ จิาเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
คดท<=ใหมุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าหรบหน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิยงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨 โดยมุ่งเน้นผลสัม<ประวิชญ์ จิFควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมา
ยอน้นผลสัมฤทธิ์技୨หลงกลบไปประมุ่งเน้นผลสัมาณ ค.ศ. 1980 ท<=รฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨บาลของประเทศ
Fางๆ ไดมุ่งเน้นผลสัมแ< น้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดท<=จินดาประดิษฐ์ะปNรOประบบราช้ Baการใหมุ่งเน้นผลสัม<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมทน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมย
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วFอบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨องควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมดาดหวิชญ์ จิงและควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมFองการของ
ประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใหไดอยางมุ่งเน้นผลสัมป< ระสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ QR=งเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨หลกใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรหาร
จินดาประดิษฐ์ดการของภาคเอกช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=เน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพและประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล
ของการบรหารงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ เพC=อควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมอยOรอดภายใFสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬภาพการแขงขน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOงกวิชญ์ จิาของภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨 อยางไรกSด<การบรหารแบบมุ่งเน้นผลสัมงผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ
ของภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨กSไมุ่งเน้นผลสัมไดมุ่งเน้นผลสัมเ< ปTาหมุ่งเน้นผลสัมายหลกท<= การสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางก?าไร เหมุ่งเน้นผลสัมCอน้นผลสัมฤทธิ์技୨
กบภาคเอกช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ แFมุ่งเน้นผลสัมเ< ปTาหมุ่งเน้นผลสัมายอยOท<= ประโยช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨3สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬขของประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨หลก
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Source : กรงเทพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์ 2550

สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬภาวิชญ์ จิะเศรษฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨กจินดาประดิษฐ์ไทยใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ช้ Baวิชญ์ จิง 30 ปXท<=ผาน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมา

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3ประเทศไทย : กาวิชญ์ จิสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOปXพ.ศ. 2570

ท<=มุ่งเน้นผลสัมา : สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨กงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨คณะกรรมุ่งเน้นผลสัมการพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าการเศรษฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨กจินดาประดิษฐ์และสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงคมุ่งเน้นผลสัมแหงช้ BaาF, 2552

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหมุ่งเน้นผลสัมายและแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคด

Canadian International
Development Agency (CIDA,
1999) ไดระบควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหมุ่งเน้นผลสัมายของ
Result Based Management
ไวิชญ์ จิวิชญ์ จิาเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨เครC=องมุ่งเน้นผลสัมCอท<=ช้ Baวิชญ์ จิยใน้นผลสัมฤทธิ์技୨
การท?าใหองค3กรสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วท<=จินดาประดิษฐ์ะ
ปรบปรงการท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดอยาง
Fอเน้นผลสัมฤทธิ์技୨C=องใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การท?าใหเกดผล
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ อยางมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ
และสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบได
ท<มุ่งเน้นผลสัม= า : www.acdi-cida.gc.ca

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหมุ่งเน้นผลสัมายและแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคด

ทศพร ศรสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (2543) กลาวิชญ์ จิวิชญ์ จิา การบรหารแบบมุ่งเน้นผลสัมงผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรหารท<=เน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ การก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3 เปTา
หมุ่งเน้นผลสัมาย และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨แบบมุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ< วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม ผOบรหารใน้นผลสัมฤทธิ์技୨แFละ
ระดบขององค3การFองยอมุ่งเน้นผลสัมรบและค?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨Rงถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมทkงFองให
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประกบจินดาประดิษฐ์ดวิชญ์ จิางระบบการFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨และการใหรางวิชญ์ จิล
Fอบแทน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ทพาวิชญ์ จิด< เมุ่งเน้นผลสัมฆสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิรรค3 (2543) ไดใหควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหมุ่งเน้นผลสัมายของการบรหารแบบ
มุ่งเน้นผลสัมงผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ วิชญ์ จิาเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรหารโดยมุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔห3 รCอควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผลเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨หลก ใช้ Baระบบการประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=อาศยFวิชญ์ จิบงช้ Ba<kเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨
Fวิชญ์ จิสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬะทอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใหออกมุ่งเน้นผลสัมาเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨รOปธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรรมุ่งเน้นผลสัม เพC=อการพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าปรบปรง
กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใหด<ย=งขRน้นผลสัมฤทธิ์技୨k และแสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดงผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fอสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔารณะ

เลขาธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔการ กพร.

อด<Fเลขาธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔการ กพ.
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ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหมุ่งเน้นผลสัมายและแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคด
มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรปไดวิชญ์ จิา การบรหารแบบมุ่งเน้นผลสัมงผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ (Results
Based Management ; RBM) เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิทางการ
บรหารท<=ใหควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประFอผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ และ
การFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์วิชญ์ จิดผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของ
องค3การ ทkงใน้นผลสัมฤทธิ์技୨แงของปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเขา กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
ผลผลFและผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 QR=งจินดาประดิษฐ์ะFองมุ่งเน้นผลสัมก< ารก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดFวิชญ์ จิบง
ช้ Baวิชญ์ จิ<k ดผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ (Key Performance
Indicators : KPIs) รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมทkงการก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดเปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย
(Targets) และวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3 (Objectives) ไวิชญ์ จิลวิชญ์ จิง
หน้นผลสัมฤทธิ์技୨า โดยอาศยการมุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ< วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมระหวิชญ์ จิางผOบรหาร
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมาช้ Baกขององค3การ และFลอดถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงผOท<=มุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ< วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ยกลมุ่งเน้นผลสัมFางๆ (Stakeholders) ท<=เก<=ยวิชญ์ จิของกบ
การปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ขององค3การ

ปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยเขา (Inputs)
กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ (Process)
ผลผลF (Outputs)
ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Outcomes)
Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด (Indicators)
เปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย (Targets)
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3 (Objectives)
ผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ย (Stakeholders)

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหมุ่งเน้นผลสัมายและแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคด
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มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหมุ่งเน้นผลสัมายและแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคด
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แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิใหมุ่งเน้นผลสัม
ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Outcome)
ผลผลF (Outputs)
โครงการ (Project)
ทรพยากรบรหาร (Inputs)
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิเกา

Inputs

แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการจินดาประดิษฐ์ดการภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิใหมุ่งเน้นผลสัม (New Public Management)
การจินดาประดิษฐ์ดการภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิใหมุ่งเน้นผลสัม (New Public Management)
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดท<=เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อใหหน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิยงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨มุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การจินดาประดิษฐ์ดการ
องค3กรเพC=อใหเกดผลผลF (Outputs) และผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Outcome)
มุ่งเน้นผลสัมากกวิชญ์ จิาการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการท<=ไปมุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการ
โครงการ (Projects) หรCอทรพยากร (Inputs)
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดของการจินดาประดิษฐ์ดการท<=มุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลผลFและผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Outputs +
Outcome) น้นผลสัมฤทธิ์技୨<kน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าไปสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดท<=เร<ยกวิชญ์ จิา การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการแบบมุ่งเน้นผลสัมง
เน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ Results Based Management (RBM) หรCอท<=รOจินดาประดิษฐ์ก
กน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ช้ BaC=ออC=น้นผลสัมฤทธิ์技୨ๆ เช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ Management by Objectives (MBO),
Performance Management, Results Oriented Management
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨

Impact
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แFละปXจินดาประดิษฐ์ะมุ่งเน้นผลสัมก< ารจินดาประดิษฐ์ดอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดบข<ดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วทางการแขงขน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของ
ประเทศQR=งหน้นผลสัมฤทธิ์技୨R=งใน้นผลสัมฤทธิ์技୨เรC=องท<=จินดาประดิษฐ์ดอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดบคCอ ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพใน้นผลสัมฤทธิ์技୨
การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨 (Government Efficiency) ท<=จินดาประดิษฐ์ะ
พจินดาประดิษฐ์ารณาอยOหลากหลายประเดSน้นผลสัมฤทธิ์技୨ ทkงใน้นผลสัมฤทธิ์技୨เรC=องของการใช้ Ba-จินดาประดิษฐ์าย
การก?ากบดOแลท<=ด< ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมโปรงใสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมยFธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรรมุ่งเน้นผลสัม การเปyด
โอกาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬใหประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨เขามุ่งเน้นผลสัมามุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม การกระจินดาประดิษฐ์ายของรายได
Fลอดจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨การบงคบใช้ Baกฎหมุ่งเน้นผลสัมาย เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨ QR=งประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพของ
การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨จินดาประดิษฐ์ะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬะทอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=อFราเงน้นผลสัมฤทธิ์技୨เดน้นผลสัมฤทธิ์技୨และโบน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬของ
ผOบรหารและพน้นผลสัมฤทธิ์技୨กงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨ดวิชญ์ จิย

การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baงคณภาพ

เงน้นผลสัมฤทธิ์技୨เดCอน้นผลสัมฤทธิ์技୨FอปXของผOน้นผลสัมฤทธิ์技୨?า
Singapore $2,470,000
Hong Kong $ 516,000
USA
$ 400,000
Ireland
$ 341,000
France
$ 318,000
Germany $ 303,000
UK
$ 279,000
Canada
$ 246,000
Japan
$ 243,000
Australia $ 229,000
Thailand
$50,000
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ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าระบบราช้ Baการไทย
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดของการบรหารเช้ Baงคณภาพ
จินดาประดิษฐ์ดเร=มุ่งเน้นผลสัมFน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของการบรหารเช้ Baงคณภาพ
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าการของการบรหารเช้ Baงคณภาพใน้นผลสัมฤทธิ์技୨โลกน้นผลสัมฤทธิ์技୨<k

การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baงคณภาพ

Fอบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨องทน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fอ
การเปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลง
ประเดSน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3ท<= 4
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางระบบการก?ากบดOแลFน้นผลสัมฤทธิ์技୨เองท<=ด<
เกดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมโปรงใสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ มุ่งเน้นผลสัม=น้นผลสัมฤทธิ์技୨ใจินดาประดิษฐ์ และ
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบได รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมทkงท?าให
บคลากรปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨อยางมุ่งเน้นผลสัม<จินดาประดิษฐ์Fสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨Rก
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมรบผดช้ BaอบFอFน้นผลสัมฤทธิ์技୨เอง Fอ
ประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ และFอสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงคมุ่งเน้นผลสัมโดยรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าระบบราช้ Baการไทย
ประเดSน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3ท<= 2
ปรบรOปแบบการท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใหมุ่งเน้นผลสัม<
ลกษณะเช้ BaงบOรณาการ เกดการ
แสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิงหาควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมCอและสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬราง
เช้ BaC=อ
มุ่งเน้นผลสัมโย เครCอขายกบ•‚ายFางๆ รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมทkง
งกเปyดใหประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨เขามุ่งเน้นผลสัมามุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม
ารท
?างา
น้นผลสัมฤทธิ์技୨

ประโยช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨3สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬข
ของประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ด<

ประเดSน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3ท<= 1
ยกระดบการใหบรการและการ
ท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨เพC=อFอบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨องควิชญ์ จิาดคาดหวิชญ์ จิง
และควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมFองการของประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=มุ่งเน้นผลสัม<
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬลบQบQอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ หลากหลาย และ
เปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลงอยางรวิชญ์ จิดเรSวิชญ์ จิ

มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

เกง
ประเดSน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3ท<= 3
มุ่งเน้นผลสัมงสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOการเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨องค3การท<=มุ่งเน้นผลสัม<ข<ด
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมรรถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วน้นผลสัมฤทธิ์技୨ะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOง บคลากรมุ่งเน้นผลสัม<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
พรอมุ่งเน้นผลสัมและควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
เร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รO คดรเร=มุ่งเน้นผลสัมเปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลงและ
ปรบFวิชญ์ จิไดอยางเหมุ่งเน้นผลสัมาะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมFอ
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ะการณ3Fางๆ

องค3การแหงการเร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รO
น้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิFกรรมุ่งเน้นผลสัมและ
การปรบFวิชญ์ จิ
Fอบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨องทน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fอ
การเปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลง

แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าระบบราช้ Baการไทย
มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
บรการสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔารณะท<=มุ่งเน้นผลสัม<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหลากหลาย
รวิชญ์ จิดเรSวิชญ์ จิ คลองFวิชญ์ จิ และทน้นผลสัมฤทธิ์技୨การณ3

เช้ BaC=อ

ประโยช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨3สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬข
ของประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ด<

ก?ากบดOแล
Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨เองท<=ด<
การท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨บน้นผลสัมฤทธิ์技୨
พCkน้นผลสัมฤทธิ์技୨ฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของ
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมไวิชญ์ จิวิชญ์ จิางใจินดาประดิษฐ์

เครC=อขายควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมCอ
ระหวิชญ์ จิางภาคสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fางๆ
มุ่งเน้นผลสัมโย

งก
ารท
?างา

เช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมโยงการท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิด=งและแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิราบ
น้นผลสัมฤทธิ์技୨

เกง

องค3กรท<=มุ่งเน้นผลสัม<
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมรรถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วน้นผลสัมฤทธิ์技୨ะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOง
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเขSมุ่งเน้นผลสัมแขSง
หลอหลอมุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรรมุ่งเน้นผลสัมใหมุ่งเน้นผลสัม
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Deming Prize Award

จินดาประดิษฐ์ดเร=มุ่งเน้นผลสัมFน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baงคณภาพ

William Edwards Deming (October 14, 1900 - December 20, 1993) เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ก
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วFช้ Baาวิชญ์ จิอเมุ่งเน้นผลสัมรกน้นผลสัมฤทธิ์技୨และอาจินดาประดิษฐ์ารย3มุ่งเน้นผลสัมหาวิชญ์ จิทยาลยท<=ไดน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการปรบปรง
ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพการท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨โดยเฉพาะทางดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การผลFและการบรการ
โดยเฉพาะอยางย=งใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ประเทศญ์ จินดาประ<=ป‚น้นผลสัมฤทธิ์技୨เพราะท?า
ใหญ์ จินดาประ<=ป‚น้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าประเทศของFน้นผลสัมฤทธิ์技୨เอง
จินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨กลายเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผOน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเศรษฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨กจินดาประดิษฐ์ของโลกได
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดท<=โดงดงไดแก PDCA Model QR=ง
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดพCkน้นผลสัมฤทธิ์技୨ฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าคณภาพ
ท<=ไดถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วกO น้นผลสัมฤทธิ์技୨?ามุ่งเน้นผลสัมาใช้ Baกน้นผลสัมฤทธิ์技୨อยางแพรหลายท=วิชญ์ จิโลก
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดเก<=ยวิชญ์ จิกบกบพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าคณภาพการบรหารน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨k ไดรบการยอมุ่งเน้นผลสัมรบจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัม<รางวิชญ์ จิลทาง
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ช้ Ba<k C=อวิชญ์ จิา Deming Prize Award ท<=จินดาประดิษฐ์ะมุ่งเน้นผลสัมอบใหกบบรษทท<=มุ่งเน้นผลสัม<การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการ
ยอดเย<ย= มุ่งเน้นผลสัม และรางวิชญ์ จิลน้นผลสัมฤทธิ์技୨<kกSถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วCอไดวิชญ์ จิาเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์ดเร=มุ่งเน้นผลสัมFน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของการพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิทางการบรหาร
จินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baงคณภาพดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨อC=น้นผลสัมฤทธิ์技୨ๆFอมุ่งเน้นผลสัมา ไมุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิาจินดาประดิษฐ์ะเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ MBNQA ของ Malcolm Baldrige,
Six Sigma, Total Quality Management, Total Quality Assurance เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨
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Malcolm Baldrige National Quality Award

จินดาประดิษฐ์ดเร=มุ่งเน้นผลสัมFน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baงคณภาพ

Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987)
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ Secretary of Commerce ของประเทศสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬหรฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨อเมุ่งเน้นผลสัมรกา
ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมยของอด<Fประธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔาน้นผลสัมฤทธิ์技୨าธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔบด< Ronald Regan QR=งมุ่งเน้นผลสัม<บทบาท
อยางสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOงใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางข<ดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วของอเมุ่งเน้นผลสัมรกาทkงใน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨และอFสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาหกรรมุ่งเน้นผลสัม Baldrige ไดทมุ่งเน้นผลสัมเทใหกบการ
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨เลศใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการและมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
ผลกดน้นผลสัมฤทธิ์技୨เรC=องการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baงคณภาพจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨กลายเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨
กฎหมุ่งเน้นผลสัมาย โดยมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การรางกฎหมุ่งเน้นผลสัมายปรบปรง
คณภาพการบรหารงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของประเทศสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬหรฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨อเมุ่งเน้นผลสัมรกา หรCอ
Quality Improvement Act of 1987 จินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨ท?าใหบรษทช้ Bakน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨?า
และหน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิยงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨หน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมาใหควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใจินดาประดิษฐ์ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨า
คณภาพการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการอยางเFSมุ่งเน้นผลสัมท<= และใน้นผลสัมฤทธิ์技୨กSมุ่งเน้นผลสัม<การให
รางวิชญ์ จิลคณภาพการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการของประเทศอเมุ่งเน้นผลสัมรกา QR=งได
ใช้ Baช้ BaC=อรางวิชญ์ จิลวิชญ์ จิา Malcolm Baldrige National Quality Award
QR=งเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨แบบของ TQA และ PMQA ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ประเทศไทย

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

เกณฑ์คุ3คณภาพการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨

ลกษณะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประขององค3กร
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬภาพแวิชญ์ จิดลอมุ่งเน้นผลสัม ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 และควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมทาทาย

1. การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?า
องค3กร

2. การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

5. การมุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨
ทรพยากรบคคล

3. การใหควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประ
ผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ย
และผOรบบรการ

6. การจินดาประดิษฐ์ดการ
กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ

7. ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ

4. การวิชญ์ จิด การวิชญ์ จิเคราะห3 และการจินดาประดิษฐ์ดการควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมรO
ท<=มุ่งเน้นผลสัมา : Malcolm Baldrige National Quality Award (ดดแปลงจินดาประดิษฐ์ากFน้นผลสัมฤทธิ์技୨ฉบบภาษาองกฤษ)

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

Canada Award
(1984)

MBNQA1
USA (1987)

1 MBNQA
2 ABEA
3 EFQM
4 TQA
5 PMQA
6. SEPA

: Malcolm Baldrige National Quality Award
: Australian Business Excellence Awards
: European Foundation Quality Management
: Thailand Quality Award
: Public Sector Management Quality Award
: State Enterprise Performance Appraisal

EFQM3
EU (191)

พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าการของการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baงคณภาพ

Deming Prize
Japan (1951)
TQA4 (2001)
SEPA4 (2010)
Singapore
Quality
Award (1988)
ABEA2
Australia (1988)

PMQA5
(2003)

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

พCkน้นผลสัมฤทธิ์技୨ฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของการจินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baงคณภาพ
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดเก<=ยวิชญ์ จิกบการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการเช้ Baง
คณภาพน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨= ใหควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประกบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอง
เรC=องคCอ
วิชญ์ จิธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ<การท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨หรCอกระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
ท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
โดยเฉพาะใน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของวิชญ์ จิธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ<การท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
จินดาประดิษฐ์ะFองคดอยOเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมอวิชญ์ จิาเราท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fางๆ
ดวิชญ์ จิยวิชญ์ จิธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ<อะไร หรCออ<กน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยหน้นผลสัมฤทธิ์技୨R=งคCอด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨
การอยางไรเพC=อใหไดผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ออกมุ่งเน้นผลสัมา
และเมุ่งเน้นผลสัมC=อไดผลผลFและผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ออกมุ่งเน้นผลสัมา
แลวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์ะFองวิชญ์ จิดหรCอประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดวิชญ์ จิา
ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬบควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์Fามุ่งเน้นผลสัมท<=Fงk ใจินดาประดิษฐ์และFkง
เปTาไวิชญ์ จิหรCอไมุ่งเน้นผลสัม

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การของการบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
มุ่งเน้นผลสัม<อยO 4 ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=จินดาประดิษฐ์?าเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fองท?าอยาง
จินดาประดิษฐ์รงจินดาประดิษฐ์งเพC=อใหเกดการพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าปรบปรง
อยางFอเน้นผลสัมฤทธิ์技୨C=อง

กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การของการบรหารแบบมุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ
วิชญ์ จิสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬยทศน้นผลสัมฤทธิ์技୨3 (Vision)
พน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔกจินดาประดิษฐ์ (Mission)
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3 (Objectives)
เปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย (Target)
กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Strategy)
ปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยแหงควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์

วิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด (KPIs)
ก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด
Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดเช้ Baงปรมุ่งเน้นผลสัมาณ
Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดเช้ Baงคณภาพ

ใหรางวิชญ์ จิลFอบแทน้นผลสัมฤทธิ์技୨
รางวิชญ์ จิลFามุ่งเน้นผลสัมระดบผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
การปรบปรงการท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
วิชญ์ จิดและFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบ
ผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดเวิชญ์ จิลาFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบ / การFดFามุ่งเน้นผลสัม
คณะท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบ

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

กรอบแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 : Brand Model

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
การวิชญ์ จิดผลการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัมท<=
เก<=ยวิชญ์ จิของกบการก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดเปTาหมุ่งเน้นผลสัมายและ
Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์ของการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
QR=งFองมุ่งเน้นผลสัม<การจินดาประดิษฐ์ดเกSบขอมุ่งเน้นผลสัมOลมุ่งเน้นผลสัมาเพC=อใช้ Baใน้นผลสัมฤทธิ์技୨
การเปร<ยบเท<ยบระหวิชญ์ จิางเปTาหมุ่งเน้นผลสัมายท<=Fงk
ไวิชญ์ จิกบผลการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=ได
การวิชญ์ จิดผลการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨<kจินดาประดิษฐ์ะท?าใหไดรบ
ทราบถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์ของการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ปnญ์ จินดาประหาหรCอควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมผดพลาดท<=เกดขRน้นผลสัมฤทธิ์技୨k อน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์ะ
น้นผลสัมฤทธิ์技୨?าไปสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOการปรบปรงและพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าการ
บรหารจินดาประดิษฐ์ดการท<=ด<ขน้นผลสัมฤทธิ์技୨Rk ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fางๆ อาท
การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมรรถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วน้นผลสัมฤทธิ์技୨ะของบคลากร การ
ปรบปรงกระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ การ
จินดาประดิษฐ์ดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรรทรพยากรใหเหมุ่งเน้นผลสัมาะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมเพ<ยงพอ
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨

การวิชญ์ จิดผลปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ของงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=คาดหวิชญ์ จิง

ปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยเขา

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมประหยด

กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัม

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ

ผลผลF

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิดผลปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ของงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=คาดหวิชญ์ จิง

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมประหยด

ปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยเขา

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมประหยด (Economy) หมุ่งเน้นผลสัมายถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRง
การใช้ Baปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยเขา (Input) น้นผลสัมฤทธิ์技୨อยท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดใน้นผลสัมฤทธิ์技୨
การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัมใหบรรลผลFามุ่งเน้นผลสัม
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ท<=คาดหวิชญ์ จิงไวิชญ์ จิ

กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัม

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ

ผลผลF

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมป< ระสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ (Efficiency)
หมุ่งเน้นผลสัมายถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRง การสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางผลผลF (Output)
ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ระดบท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOงกวิชญ์ จิาปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเขา (Input)
โดยอFราสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ระหวิชญ์ จิางปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยเขาFอ
ผลผลFแสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดงถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพของ
กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัม

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ

การวิชญ์ จิดผลปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ของงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยเขา

ผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=คาดหวิชญ์ จิง
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมประหยด

กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัม
ผลผลF

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=คาดหวิชญ์ จิง

การวิชญ์ จิดผลปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ของงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมป< ระสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล
(Effectiveness) หมุ่งเน้นผลสัมายถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วงR ระดบ
การบรรลวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ท<=ก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดไวิชญ์ จิ
ลวิชญ์ จิงหน้นผลสัมฤทธิ์技୨า วิชญ์ จิาไดกอใหเกดผลผลF
ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3Fามุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ท<=Fงk ไวิชญ์ จิ
มุ่งเน้นผลสัมากน้นผลสัมฤทธิ์技୨อยเพ<ยงใด

ปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยเขา

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมประหยด

กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัม

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

ผลผลF

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประเพ=มุ่งเน้นผลสัมเFมุ่งเน้นผลสัม
• Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมคมุ่งเน้นผลสัมคา (Cost Effectiveness)
• Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดปรมุ่งเน้นผลสัมาณงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ (Workload)
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ของงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
• Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดเช้ Baงอธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔบาย
ปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยเขา
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ

การวิชญ์ จิดผลปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=คาดหวิชญ์ จิง
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมประหยด

กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัม
ผลผลF

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิดผลปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

โครงการอบรมุ่งเน้นผลสัมผOวิชญ์ จิางงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภาวิชญ์ จิะวิชญ์ จิกฤF
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ของโครงการ
งบประมุ่งเน้นผลสัมาณท<=จินดาประดิษฐ์ดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรรใหโครงการ
งบFอจินดาประดิษฐ์งหวิชญ์ จิด

กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัมอบรมุ่งเน้นผลสัมผFกงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
O
ผOผาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การอบรมุ่งเน้นผลสัมทkงหมุ่งเน้นผลสัมด
ผOท<=มุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประกอบอาช้ Ba<พ

ผOวิชญ์ จิางงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัม<อาช้ Ba<พ
งบประมุ่งเน้นผลสัมาณ

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการจินดาประดิษฐ์ดการองค3การแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิใหมุ่งเน้นผลสัม (New Organization Management)

แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิใหมุ่งเน้นผลสัม
ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Outcome)
ผลผลF (Outputs)
โครงการ (Project)
ทรพยากรบรหาร (Inputs)
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิเกา

Inputs

การจินดาประดิษฐ์ดการองค3กรแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิใหมุ่งเน้นผลสัม
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดท<=เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อใหหน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิยงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨เอกช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨หรCอองค3การภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨มุ่งเน้นผลสัมง
เน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การจินดาประดิษฐ์ดการองค3กรเพC=อใหเกดผลผลF (Outputs) และ
ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Outcome) มุ่งเน้นผลสัมากกวิชญ์ จิาการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการท<=ไปมุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=
การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการโครงการ (Projects) หรCอทรพยากร
(Inputs)
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดของการจินดาประดิษฐ์ดการท<=มุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลผลFและผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Outputs +
Outcome) น้นผลสัมฤทธิ์技୨<kน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าไปสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดท<=เร<ยกวิชญ์ จิา การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการแบบมุ่งเน้นผลสัมง
เน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ Results Based Management (RBM) หรCอท<=รOจินดาประดิษฐ์ก
กน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ช้ BaC=ออC=น้นผลสัมฤทธิ์技୨ๆ เช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ Management by Objectives (MBO),
Performance Management, Results Oriented Management
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨

Impact

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ภาพรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมของการบรหารแบบมุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ

ประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨องค3กรและจินดาประดิษฐ์ดท?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าองค3การ ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภาพรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมของการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการแบบมุ่งเน้นผลสัมง
เน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨k จินดาประดิษฐ์ะใหควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประกบการ
ประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨เองเพC=อใหทราบถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ะของ
KPI จินดาประดิษฐ์ดท?าFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดของแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าองค3การ
องค3กร Fลอดจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨เน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วงR การจินดาประดิษฐ์ดท?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨และ
การก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดท<=เหมุ่งเน้นผลสัมาะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมขององค3กร
รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วงR การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การFามุ่งเน้นผลสัมแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เพC=อใหเกดผล
ด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การปรบปรงFามุ่งเน้นผลสัมแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔFามุ่งเน้นผลสัมท<=Fkงไวิชญ์ จิ
ประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨เองFามุ่งเน้นผลสัมเกณฑ์คุ3ระดบพCkน้นผลสัมฤทธิ์技୨ฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨
รายงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การFามุ่งเน้นผลสัมFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด
Fรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์ประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์ากผOFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์ประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์ากภายน้นผลสัมฤทธิ์技୨อก

ทkงน้นผลสัมฤทธิ์技୨<kอาจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ะใช้ Baคณะท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภายใน้นผลสัมฤทธิ์技୨องค3กร
ท?าการประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨และFดFามุ่งเน้นผลสัมผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
Fลอดจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨รายงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨อยางFอ
เน้นผลสัมฤทธิ์技୨C=อง และน้นผลสัมฤทธิ์技୨อกจินดาประดิษฐ์ากน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨k อาจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ะใหมุ่งเน้นผลสัม<การFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์
ประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์ากผOท<=มุ่งเน้นผลสัม<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมรOควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมช้ Ba?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨าญ์ จินดาประจินดาประดิษฐ์าก
ภายน้นผลสัมฤทธิ์技୨อกดวิชญ์ จิยกSได

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ขององค3กร

หมุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิด 2 การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
2.1 การจินดาประดิษฐ์ดท?ายทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
ก. กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
จินดาประดิษฐ์ดท?ายทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ข. เปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3
เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

2.2 การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?ากลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ไปปNบF
ก. การจินดาประดิษฐ์ดท?า
แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการและ
การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไปปNบF

• การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

• เปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3เช้ Baง
ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และ
กรอบเวิชญ์ จิลาใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรรล

• การจินดาประดิษฐ์ดท?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปฎบFการ
การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไปปฎบF รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม
ทkงการจินดาประดิษฐ์ดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรรทรพยากร

• การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยท<=เก<=ยวิชญ์ จิของ
มุ่งเน้นผลสัมาประกอบการวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨

• ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมดลระหวิชญ์ จิางควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
FองการของผOมุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ< วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ยทkงหมุ่งเน้นผลสัมด

• การFอบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨องFอควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
เปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลง
• แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨หลกดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ทรพยากร
บคคล

ข. การคาดการณ3
ผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
• การคาดการณ3ผลการ
ด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
• เกณฑ์คุ3เปร<ยบเท<ยบท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประ
Fางๆ

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ขององค3กร

หมุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิด 2 การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
2.1 การจินดาประดิษฐ์ดท?ายทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
ก. กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
จินดาประดิษฐ์ดท?ายทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ข. เปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3
เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

• การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

• เปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3เช้ Baง
ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และ
กรอบเวิชญ์ จิลาใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรรล

• การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยท<=เก<=ยวิชญ์ จิของ
มุ่งเน้นผลสัมาประกอบการวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨

• ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมดลระหวิชญ์ จิางควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
FองการของผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย< ทkงหมุ่งเน้นผลสัมด

ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การจินดาประดิษฐ์ดท?ายทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3จินดาประดิษฐ์ะเก<=ยวิชญ์ จิของ
กบการน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยท<=เก<=ยวิชญ์ จิของFางๆมุ่งเน้นผลสัมาประกอบการ
วิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ วิชญ์ จิเคราะห3จินดาประดิษฐ์ดออน้นผลสัมฤทธิ์技୨ จินดาประดิษฐ์ดแขSง วิชญ์ จิเคราะห3
โอกาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ และอปสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรรค สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬญ์ จินดาประญ์ จินดาประาน้นผลสัมฤทธิ์技୨บงช้ Ba<kการ
เปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลงท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประๆFอองค3กร เช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยมุ่งเน้นผลสัม
ของลOกคา เทคโน้นผลสัมฤทธิ์技୨โลย< กฎหมุ่งเน้นผลสัมาย เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨
การจินดาประดิษฐ์ดท?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3 (Strategic Plan) ท<=ด<
ควิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์ะค?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨Rงถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงการมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมจินดาประดิษฐ์ากผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ยทkงหมุ่งเน้นผลสัมดทkงภายใน้นผลสัมฤทธิ์技୨และภายน้นผลสัมฤทธิ์技୨อก เพC=อใหมุ่งเน้นผลสัม=น้นผลสัมฤทธิ์技୨ใจินดาประดิษฐ์ได
วิชญ์ จิาแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3น้นผลสัมฤทธิ์技୨kน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมค< วิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมครอบคลมุ่งเน้นผลสัมประเดSน้นผลสัมฤทธิ์技୨
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประทกเรC=องและสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การไดเFSมุ่งเน้นผลสัม
ศกยภาพขององค3กร

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ขององค3กร

หมุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิด 2 การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?ากลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ไปสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOการปNบFการน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨k เก<=ยวิชญ์ จิของ
กบการแปลงวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3เช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ไปสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ปNบFการ (Action Plan) โดยใหมุ่งเน้นผลสัม<การก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ด
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม
ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงการก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดใหช้ Baดเจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่ววิชญ์ จิดได และ
ควิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์ะทาทายใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ระดบท<=มุ่งเน้นผลสัม<ศกยภาพท?าไดจินดาประดิษฐ์รง
แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨การปNบFการน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์<k ะช้ Baวิชญ์ จิยใหทกสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วอางองใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดอยางมุ่งเน้นผลสัม<
ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอดคลองกบวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3และเปTา
หมุ่งเน้นผลสัมายขององค3กร

2.2 การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?ากลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ไปปNบF
ก. การจินดาประดิษฐ์ดท?า
แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการและ
การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไปปNบF
• การจินดาประดิษฐ์ดท?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปฎบFการ
การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไปปฎบF รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม
ทkงการจินดาประดิษฐ์ดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรรทรพยากร
• การFอบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨องFอควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
เปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลง
• แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨หลกดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ทรพยากร
บคคล

ข. การคาดการณ3
ผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
• การคาดการณ3ผลการ
ด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
• เกณฑ์คุ3เปร<ยบเท<ยบท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประ
Fางๆ

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ขององค3กร

แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ (Action Plan) ขององค3กร คCอ ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fอน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
ท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิาจินดาประดิษฐ์ะท?าอะไรกอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท?าอะไรหลงเพC=อใหภารกจินดาประดิษฐ์ท<=Fองท?า
ด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ไปไดอยางมุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพและบรรลFามุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การทบทวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3

ทบทวนวสยทศน
ประเด็นยุนยทธศาสตร
เปาประสงค์뢠᫅0ÿ

ทบทวนบทบาท
หนาทของหน$วยงาน

ทบทวนบทบาท
หนาทของบค์뢠᫅0ÿลากร

จด็นยุทาแผนท
ยทธศาสตร ระด็นยุบ
องค์뢠᫅0ÿกร

จด็นยุทาแผนทยทธศาสตร
เปาประสงค์뢠᫅0ÿ ระด็นยุบ
หน$วยงาน

กาหนด็นยุเปาประสงค์뢠᫅0ÿ
ระด็นยุบบค์뢠᫅0ÿค์뢠᫅0ÿล

กาหนด็นยุตวชว# ด็นยุ ค์뢠᫅0ÿ$า
เปาหมายระด็นยุบ
องค์뢠᫅0ÿกร

กาหนด็นยุตวชว# ด็นยุ ค์뢠᫅0ÿ$า
เปาหมายระด็นยุบ
หน$วยงาน

กาหนด็นยุตวชว# ด็นยุ ค์뢠᫅0ÿ$า
เปาหมาย ระด็นยุบ
บค์뢠᫅0ÿค์뢠᫅0ÿล

เพC=อใหการวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัม<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอดคลองกบยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3ขององค3กร
จินดาประดิษฐ์Rงจินดาประดิษฐ์?าเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=จินดาประดิษฐ์ะFองทบทวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3ขององค3กรกอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ โดยมุ่งเน้นผลสัม<เน้นผลสัมฤทธิ์技୨Ckอหาเก<=ยวิชญ์ จิกบ
การทบทวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨คอC
• ทบทวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬยทศน้นผลสัมฤทธิ์技୨3 ประเดSน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3 และเปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3เช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
• ทบทวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨บทบาทหน้นผลสัมฤทธิ์技୨าท<=ของหน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิยงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
• ทบทวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨บทบาทหน้นผลสัมฤทธิ์技୨าท<=ของบคลากร
• ทบทวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด ของหน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิยงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨และบคคล

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิเคราะห3 SWOT

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิเคราะห3 SWOT

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมโยงระหวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3กบแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการ

วสัยยทัศน์ศน์ܱ�뮼뮻
พน์ܱ�뮼뮻ธกิจ�จ
ประเด็นทา$น์ܱ�뮼뮻ทัศน์าง
ย'ทัศน์ธศาสัยตร

Detroit of Asia

Fruits

แผน์ܱ�뮼뮻Strategy
ทัศน์+,ทัศน์างกิจ�ลMap
ย'ทัศน์ธ
มตด็นทา
.าน์ܱ�뮼뮻ปประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ
ระสัยทัศน์
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔธผลผล
ตามย'ทัศน์ธศาสัยตร
Fามุ่งเน้นผลสัมยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
มตด็นทาคณภาพการให
.าน์ܱ�뮼뮻ค์tነ0賀'ณภาพ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
กิจ�ารให้บริ.บรกิจ�าร
บรการ
มตด็นทา
ระสัยทัศน์
ธภาพ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨.าน์ܱ�뮼뮻ปปะรสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ
ทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ
ของกิจ�ารปฏิบัติราบตราชกิจ�าร
การปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

.าน์ܱ�뮼뮻 า
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨มตด็นทา
การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨
กิจ�ารพฒน์ܱ�뮼뮻
า
องค3กองค์tነ0賀
ร กิจ�ร

เป.Objectives
าประสัยงค์tነ0賀

การประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลภาพรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมองค3กร
Fวิชญ์ จิช้ Baวิชญ์ จิ<k ด

คาเปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย

แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการ (Action Plan)
แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨/โครงการ

งบประมุ่งเน้นผลสัมาณ

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

กรอบแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการวิชญ์ จิดผลการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ : Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1998) ไดถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วOกน้นผลสัมฤทธิ์技୨?ามุ่งเน้นผลสัมา
ใช้ Baอยางกวิชญ์ จิางขวิชญ์ จิางใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การวิชญ์ จิดผลการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ขององค3กร
ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นผลสัม<แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการวิชญ์ จิดผลทkง 4 มุ่งเน้นผลสัมFของการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ QR=ง
มุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ใหเกดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมดลกน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ทกๆดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ลOกคา
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเงน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รOและการเFบโF
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การภายใน้นผลสัมฤทธิ์技୨

กรอบแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการวิชญ์ จิดผลการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ : Balanced Scorecard

ลOกคามุ่งเน้นผลสัม<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมพRงพอใจินดาประดิษฐ์ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨คาและบรการ
ยอดขายเพ=มุ่งเน้นผลสัมขRkน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ขวิชญ์ จิญ์ จินดาประและก?าลงใจินดาประดิษฐ์พน้นผลสัมฤทธิ์技୨กงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดข< Rkน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ด<ขRkน้นผลสัมฤทธิ์技୨

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
รายไดเพ=มุ่งเน้นผลสัม

Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨ทน้นผลสัมฤทธิ์技୨ลด

ลOกคาใหมุ่งเน้นผลสัมทดลองQCkอไปใช้ Ba

QCkอQk?าแลวิชญ์ จิQk?าอ<ก

ดRงดOดหาลOกคาใหมุ่งเน้นผลสัม

ลOกคาเกาประทบใจินดาประดิษฐ์

ภาพลกษณ3ท<=ด<
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางแบรน้นผลสัมฤทธิ์技୨ด3ใหเขมุ่งเน้นผลสัมแขSง
และช้ Baวิชญ์ จิยเหลCอสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงคมุ่งเน้นผลสัม

Fวิชญ์ จิอยาง Balanced Scorecard

ก?าไรสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOงท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬด

การบรการท<=รวิชญ์ จิดเรSวิชญ์ จิแมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ย?า
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨ากระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
ขายและการบรการ

พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨า HHH ใหแกบคลากร

สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨คามุ่งเน้นผลสัม<คณภาพถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วกO ใจินดาประดิษฐ์

พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨ากระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨ากระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การผลF
จินดาประดิษฐ์ดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงท<=ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วOกFองรวิชญ์ จิดเรSวิชญ์ จิ และFรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบคณภาพสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨คา

ปรบปรงสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬภาพแวิชญ์ จิดลอมุ่งเน้นผลสัมใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าระบบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬารสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨เทศใหด<

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การประยกF3ใช้ Ba Balanced Scorecard กบ
องค3การภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨น้นผลสัมฤทธิ์技୨kน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์ะปรบเน้นผลสัมฤทธิ์技୨Ckอหาใน้นผลสัมฤทธิ์技୨แFละดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ให
เหมุ่งเน้นผลสัมาะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมกบบทบาทของภาครฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨ท<=ไมุ่งเน้นผลสัมไดเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=การ
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางผลก?าไร ดงน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨k จินดาประดิษฐ์Rงปรบเปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมFท<=จินดาประดิษฐ์ะFอง
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมดลใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ 1. ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผลFามุ่งเน้นผลสัมยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3 2. ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨คณภาพการ
ใหบรการ 3. ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
และ 4. ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าองค3การ

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมโยงระหวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3กบแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการ
วสัยยทัศน์ศน์ܱ�뮼뮻
พน์ܱ�뮼뮻ธกิจ�จ
ประเด็นทา$น์ܱ�뮼뮻ทัศน์าง
ย'ทัศน์ธศาสัยตร

Detroit of Asia

Fruits

แผน์ܱ�뮼뮻Strategy
ทัศน์+,ทัศน์างกิจ�ลMap
ย'ทัศน์ธ
มตด็นทา
.าน์ܱ�뮼뮻ปประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ
ระสัยทัศน์
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔธผลผล
ตามย'
ทัศน์ธศาสัยตร
Fามุ่งเน้นผลสัมยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
มตด็นทาคณภาพการให
.าน์ܱ�뮼뮻ค์tነ0賀'ณภาพ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
กิจ�ารให้บริ.
บรกิจ�าร
บรการ
มตด็นทา
ระสัยทัศน์
ธภาพ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨.าน์ܱ�뮼뮻ปประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ
ทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ
ของกิจ�การปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ารปฏิบัติราบตราชกิจ�าร

ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨มตด็นทา
การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨
.าน์ܱ�뮼뮻 า
องค3ากองค์tነ0賀
าร กิจ�ร
กิจ�ารพฒน์ܱ�뮼뮻

เป.Objectives
าประสัยงค์tነ0賀

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิเคราะห3แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

วสัยยทัศน์ศน์ܱ�뮼뮻
พน์ܱ�뮼뮻ธกิจ�จ
ประเด็นทา$น์ܱ�뮼뮻ทัศน์าง
ย'ทัศน์ธศาสัยตร

Detroit of Asia
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ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3จินดาประดิษฐ์ะFองมุ่งเน้นผลสัม<การวิชญ์ จิเคราะห3
ใหเหSน้นผลสัมฤทธิ์技୨ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=ทางกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 โดยFองพจินดาประดิษฐ์ารณา
เปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3เช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมFFางๆ ประกอบดวิชญ์ จิย
มุ่งเน้นผลสัมFดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผลFามุ่งเน้นผลสัมยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
มุ่งเน้นผลสัมFดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨คณภาพการใหบรการ
มุ่งเน้นผลสัมFดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพของการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
มุ่งเน้นผลสัมFดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าองค3กร
โดยการวิชญ์ จิเคราะห3แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3น้นผลสัมฤทธิ์技୨<kจินดาประดิษฐ์ะช้ Baวิชญ์ จิยให
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วไดขอมุ่งเน้นผลสัมOลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประเพC=อน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าไปใช้ Baใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
วิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการอยางละเอ<ยดไดFอไป และสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬา
มุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วใช้ BaเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨เครC=องมุ่งเน้นผลสัมCอใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬC=อสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬารและถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วายทอด
กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ขององค3กรไปยงผOปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดด<ขน้นผลสัมฤทธิ์技୨Rk

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
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เป.Objectives
าประสัยงค์tነ0賀

ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การวิชญ์ จิเคราะห3แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 (Strategic Map)
ขององค3กรน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨k จินดาประดิษฐ์ะFองพจินดาประดิษฐ์ารณารายละเอ<ยดFอไปน้นผลสัมฤทธิ์技୨<k
วิชญ์ จิสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬยทศน้นผลสัมฤทธิ์技୨3
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผมุ่งเน้นผลสัมO <สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ย
ใครคCอผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ย
อะไรคCอสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ยของแFละกลมุ่งเน้นผลสัม
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเงน้นผลสัมฤทธิ์技୨
แหลงท<=มุ่งเน้นผลสัมา/ประเภทของรายได
ประเภทของFน้นผลสัมฤทธิ์技୨ทน้นผลสัมฤทธิ์技୨และคาใช้ Baจินดาประดิษฐ์าย
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การภายใน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ระบบการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการมุ่งเน้นผลสัม<อะไรบาง
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเFบโFและการเร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รO
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨บคลากร
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ระบบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬารสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨เทศ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ระบบการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการท<=ด<

เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨องค3กรน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การจินดาประดิษฐ์ดใหมุ่งเน้นผลสัม<รถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วไฟฟTาขน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงมุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิลช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=มุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพFามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมาFรฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬากล
เพC=อเพ=มุ่งเน้นผลสัมคณภาพช้ Ba<วิชญ์ จิFของประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ และเพ=มุ่งเน้นผลสัมข<=ดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วทางการแขงขน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของประเทศ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย<

ผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย< พRงพอใจินดาประดิษฐ์

สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วเล<ยk งFวิชญ์ จิเองได

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมFองการของผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย<
รฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨บาล

ผOใช้ Baบรการ

พน้นผลสัมฤทธิ์技୨กงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ / กรรมุ่งเน้นผลสัมการ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การภายใน้นผลสัมฤทธิ์技୨
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าระบบรถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วไฟฟTาฯ
•ศRกษาควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเหมุ่งเน้นผลสัมาะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัม
•ผOมุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ
< วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย< รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨า
•เอกช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
•ศRกษาวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์ย พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨ขอมุ่งเน้นผลสัมล
•ประช้ Baาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ / คOคา

บรการครอบคลมุ่งเน้นผลสัมพCkน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=

ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเFบโFและการเร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รO
บคลากรมุ่งเน้นผลสัมศ< กยภาพสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOง
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าทรพยากรมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ษย3
•ใช้ BaเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨เครC=องมุ่งเน้นผลสัมCอ
•การถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วายทอดเทคโน้นผลสัมฤทธิ์技୨โลย<
••Žกอบรมุ่งเน้นผลสัม฿ดOงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨อยางFอเน้นผลสัมฤทธิ์技୨C=อง
•พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าใหด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์ด
•ศRกษาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงO ขRkน้นผลสัมฤทธิ์技୨/สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาขาอC=น้นผลสัมฤทธิ์技୨

เงน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨บสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ PSO

รายไดเพ=มุ่งเน้นผลสัมขRkน้นผลสัมฤทธิ์技୨

รายจินดาประดิษฐ์ายลดลง

บรหารจินดาประดิษฐ์ดการการ
เงน้นผลสัมฤทธิ์技୨

รายไดจินดาประดิษฐ์ากดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fางๆ

บรหารสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨ทรพย3และ
คาใช้ Baจินดาประดิษฐ์าย

เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ศน้นผลสัมฤทธิ์技୨O ย3กลางองค3ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมรO

พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าบรการรถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วไฟฟTา
•ก?ากบผOรบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมปทาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
•รกษาควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมปลอดภย
•ระบบขน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรมุ่งเน้นผลสัม
•การเช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมFอท<=ด<
•เดน้นผลสัมฤทธิ์技୨รถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วเอง/วิชญ์ จิาจินดาประดิษฐ์างใหสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมปทาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเงน้นผลสัมฤทธิ์技୨

พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์และบรการใหมุ่งเน้นผลสัม
•ศRกษาวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์ย
•ท?าธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์ท<=มุ่งเน้นผลสัมศ
< กยภาพ
•ใช้ Baพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔมุ่งเน้นผลสัมFรธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์

ระบบ IT มุ่งเน้นผลสัมป< ระสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าระบบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬารสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨เทศ
•ปรบปรง Website
•เช้ Baอ
C มุ่งเน้นผลสัมโยงระบบ
•สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨บสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรหารกจินดาประดิษฐ์การท<=ด<
•มุ่งเน้นผลสัม<บรการ e-Service
•สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨บสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨และเร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รO

มุ่งเน้นผลสัม<ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์หลากหลาย
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔมุ่งเน้นผลสัมFรธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์
•สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ทด
<= <กบลOกคา
•รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมCอดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์
•รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมCอดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิช้ Baาการ

มุ่งเน้นผลสัมภ< าพลกษณ3ท<=ด<
รบผดช้ BaอบFอสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงคมุ่งเน้นผลสัม
•ใหสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔพเศษผOถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วก
O เวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨คCน้นผลสัมฤทธิ์技୨
•จินดาประดิษฐ์ดใหมุ่งเน้นผลสัม<กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัมFางๆ
•ใหขอมุ่งเน้นผลสัมOลขาวิชญ์ จิสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาร
•ประช้ Baาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

มุ่งเน้นผลสัม<การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการท<=ด<
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าองค3กรและการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการ
•ปรบโครงสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬราง
•เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ Learning Organization
•สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางขวิชญ์ จิญ์ จินดาประก?าลงใจินดาประดิษฐ์
•ปรบการบรหารงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
•ยRดหลกการก?ากบดOแลท<=ด< วิชญ์ จิฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรรมุ่งเน้นผลสัม และคณคารวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

Curtis Kastner
ไดพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิทาง
ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การวิชญ์ จิดผลการ
ปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของ
องค3การโดยให
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประกบมุ่งเน้นผลสัมFดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหลาก
หลายของผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ยของ
องค3การ (Stakeholders) QR=งการ
วิชญ์ จิดผลปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨โดยใช้ Ba Stakeholder
Approach น้นผลสัมฤทธิ์技୨<kจินดาประดิษฐ์ะมุ่งเน้นผลสัมงเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงมุ่งเน้นผลสัมอบผล
การปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ใหสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔก3 บควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
คาดหวิชญ์ จิงหรCอควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมFองการของผOมุ่งเน้นผลสัม<
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ<ยทกกลมุ่งเน้นผลสัมอยางสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมดล

กรอบแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการวิชญ์ จิดผลการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ : Stakeholder Approach

Company

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การวิชญ์ จิเคราะห3แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมโยงระหวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3กบแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการ
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เป.Objectives
าประสัยงค์tነ0賀

การประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลภาพรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมองค3กร
Fวิชญ์ จิช้ Baวิชญ์ จิ<k ด

คาเปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย

แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการ (Action Plan)
แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨/โครงการ

งบประมุ่งเน้นผลสัมาณ

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
Fวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด หมุ่งเน้นผลสัมายถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRง Fวิชญ์ จิแปรท<=ก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดขRน้นผลสัมฤทธิ์技୨k เพC=อใช้ Baวิชญ์ จิดการ
เปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลง หรCอบงบอกสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬภาพหรCอสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬะทอน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ลกษณะการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วน้นผลสัมฤทธิ์技୨?ามุ่งเน้นผลสัมาใช้ Baวิชญ์ จิด
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์หรCอผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=เกดขRน้นผลสัมฤทธิ์技୨k โดยมุ่งเน้นผลสัม<
หลกการก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิดท<=เร<ยกยอๆวิชญ์ จิา SMART QR=งมุ่งเน้นผลสัม<
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมหมุ่งเน้นผลสัมายดงFอไปน้นผลสัมฤทธิ์技୨<k

S : Specific
M : Measurable
A : Achievable
R : Reasonable
T : Time Frame

เฉพาะเจินดาประดิษฐ์าะจินดาประดิษฐ์ง
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่ววิชญ์ จิดคาได
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไปได
มุ่งเน้นผลสัม<เหFมุ่งเน้นผลสัม<ผล
อยOใน้นผลสัมฤทธิ์技୨กรอบเวิชญ์ จิลาท<=ก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ด

การก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด : S M A R T

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
เน้นผลสัมฤทธิ์技୨C=องจินดาประดิษฐ์ากการก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด มุ่งเน้นผลสัมกจินดาประดิษฐ์ะมุ่งเน้นผลสัม<ประเดSน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
วิชญ์ จิดท<=เฉพาะเจินดาประดิษฐ์าะจินดาประดิษฐ์ง ไมุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิาจินดาประดิษฐ์ะเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨การวิชญ์ จิดปรมุ่งเน้นผลสัมาณ
(Quantity) การวิชญ์ จิดคณภาพ (Quality) การวิชญ์ จิด
ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ (Efficiency) การวิชญ์ จิดประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔผล
(Effectiveness) และการวิชญ์ จิดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมพงR พอใจินดาประดิษฐ์
(Satisfaction) เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨ ดวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨kน้นผลสัมฤทธิ์技୨ลกษณะของFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด
จินดาประดิษฐ์Rงสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วแสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดงไดดงFอไปน้นผลสัมฤทธิ์技୨<k
จินดาประดิษฐ์?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨บ (Number)
รอยละ (Percentage)
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ (Proportion)
อFรา (Rate)
อFราสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ (Ratio)
คาเฉล<=ย (Average)

ลกษณะของFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด
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ขอมุ่งเน้นผลสัมOลดบ
เพศช้ Baาย
20 คน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เพศหญ์ จินดาประง
60 คน้นผลสัมฤทธิ์技୨
รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม
80 คน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ผาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การอบรมุ่งเน้นผลสัม 60 คน้นผลสัมฤทธิ์技୨
Fดเช้ BaCkอ HIV 1 คน้นผลสัมฤทธิ์技୨
อFรา
อFราผOFดเช้ BaCkอ HIV 12.5 Fอ
ประช้ Baากรพน้นผลสัมฤทธิ์技୨คน้นผลสัมฤทธิ์技୨ (1/80*1000)

เทคน้นผลสัมฤทธิ์技୨คการน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

จินดาประดิษฐ์?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨
มุ่งเน้นผลสัมผ< Oผาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การอบรมุ่งเน้นผลสัม จินดาประดิษฐ์?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ 60 คน้นผลสัมฤทธิ์技୨
รอยละ
รอยละ 75 ของกลมุ่งเน้นผลสัมเปTาหมุ่งเน้นผลสัมายผาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การอบรมุ่งเน้นผลสัม
(60/80*100)
อFราสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨
อFราสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เพศช้ BaายFอเพศหญ์ จินดาประง 1 : 3
(20 : 60)
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨
มุ่งเน้นผลสัม<ผOผาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การอบรมุ่งเน้นผลสัม คดเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ 3 ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ 4 (60
ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ 80)

หลกการเข<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨และก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดFวิชญ์ จิช้ Ba<kวิชญ์ จิด
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ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมโยงระหวิชญ์ จิางแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3กบแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการ
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เป.Objectives
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การประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผลภาพรวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมองค3กร
Fวิชญ์ จิช้ Baวิชญ์ จิ<k ด

คาเปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย

แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFการ (Action Plan)
แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨/โครงการ

งบประมุ่งเน้นผลสัมาณ
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ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ลOกคา
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเงน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รOและการเFบโF
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การภายใน้นผลสัมฤทธิ์技୨

กรอบแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิคดการวิชญ์ จิดผลการปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ : Balanced Scorecard

ลOกคามุ่งเน้นผลสัม<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมพRงพอใจินดาประดิษฐ์ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨คาและบรการ
ยอดขายเพ=มุ่งเน้นผลสัมขRkน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ขวิชญ์ จิญ์ จินดาประและก?าลงใจินดาประดิษฐ์พน้นผลสัมฤทธิ์技୨กงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดข< Rkน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ด<ขRkน้นผลสัมฤทธิ์技୨

เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨องค3กรน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การจินดาประดิษฐ์ดใหมุ่งเน้นผลสัม<รถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วไฟฟTาขน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงมุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิลช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=มุ่งเน้นผลสัม<ประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพFามุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมาFรฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬากล
เพC=อเพ=มุ่งเน้นผลสัมคณภาพช้ Ba<วิชญ์ จิFของประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ และเพ=มุ่งเน้นผลสัมข<=ดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วทางการแขงขน้นผลสัมฤทธิ์技୨ของประเทศ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย<

ผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย< พRงพอใจินดาประดิษฐ์

สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬามุ่งเน้นผลสัมารถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วเล<ยk งFวิชญ์ จิเองได

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมFองการของผOมุ่งเน้นผลสัม<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย<
รฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨บาล

ผOใช้ Baบรการ

พน้นผลสัมฤทธิ์技୨กงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ / กรรมุ่งเน้นผลสัมการ
ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨กระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การภายใน้นผลสัมฤทธิ์技୨
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าระบบรถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วไฟฟTาฯ
•ศRกษาควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเหมุ่งเน้นผลสัมาะสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัม
•ผOมุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ
< วิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไดเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬย< รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨า
•เอกช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
•ศRกษาวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์ย พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨ขอมุ่งเน้นผลสัมล
•ประช้ Baาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ประช้ Baาช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ / คOคา

บรการครอบคลมุ่งเน้นผลสัมพCkน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=

ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเFบโFและการเร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รO
บคลากรมุ่งเน้นผลสัมศ< กยภาพสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOง
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าทรพยากรมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ษย3
•ใช้ BaเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨เครC=องมุ่งเน้นผลสัมCอ
•การถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วายทอดเทคโน้นผลสัมฤทธิ์技୨โลย<
••Žกอบรมุ่งเน้นผลสัม฿ดOงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨อยางFอเน้นผลสัมฤทธิ์技୨C=อง
•พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าใหด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์ด
•ศRกษาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงO ขRkน้นผลสัมฤทธิ์技୨/สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาขาอC=น้นผลสัมฤทธิ์技୨

เงน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨บสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨ PSO

รายไดเพ=มุ่งเน้นผลสัมขRkน้นผลสัมฤทธิ์技୨

รายจินดาประดิษฐ์ายลดลง

บรหารจินดาประดิษฐ์ดการการ
เงน้นผลสัมฤทธิ์技୨

รายไดจินดาประดิษฐ์ากดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fางๆ

บรหารสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨ทรพย3และ
คาใช้ Baจินดาประดิษฐ์าย

เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ศน้นผลสัมฤทธิ์技୨O ย3กลางองค3ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมรO

พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าบรการรถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วไฟฟTา
•ก?ากบผOรบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมปทาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
•รกษาควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมปลอดภย
•ระบบขน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรมุ่งเน้นผลสัม
•การเช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมFอท<=ด<
•เดน้นผลสัมฤทธิ์技୨รถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วเอง/วิชญ์ จิาจินดาประดิษฐ์างใหสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมปทาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเงน้นผลสัมฤทธิ์技୨

พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์และบรการใหมุ่งเน้นผลสัม
•ศRกษาวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์ย
•ท?าธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์ท<=มุ่งเน้นผลสัมศ
< กยภาพ
•ใช้ Baพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔมุ่งเน้นผลสัมFรธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์

ระบบ IT มุ่งเน้นผลสัมป< ระสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔภาพ
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าระบบสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬารสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨เทศ
•ปรบปรง Website
•เช้ Baอ
C มุ่งเน้นผลสัมโยงระบบ
•สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨บสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การบรหารกจินดาประดิษฐ์การท<=ด<
•มุ่งเน้นผลสัม<บรการ e-Service
•สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨บสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨และเร<ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨รO

มุ่งเน้นผลสัม<ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์หลากหลาย
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔมุ่งเน้นผลสัมFรธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์
•สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ทด
<= <กบลOกคา
•รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมCอดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรกจินดาประดิษฐ์
•รวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัมมุ่งเน้นผลสัมCอดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิช้ Baาการ

มุ่งเน้นผลสัมภ< าพลกษณ3ท<=ด<
รบผดช้ BaอบFอสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงคมุ่งเน้นผลสัม
•ใหสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔพเศษผOถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วก
O เวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨คCน้นผลสัมฤทธิ์技୨
•จินดาประดิษฐ์ดใหมุ่งเน้นผลสัม<กจินดาประดิษฐ์กรรมุ่งเน้นผลสัมFางๆ
•ใหขอมุ่งเน้นผลสัมOลขาวิชญ์ จิสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาร
•ประช้ Baาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

มุ่งเน้นผลสัม<การบรหารจินดาประดิษฐ์ดการท<=ด<
พฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าองค3กรและการบรหารจินดาประดิษฐ์ดการ
•ปรบโครงสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬราง
•เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ Learning Organization
•สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรางขวิชญ์ จิญ์ จินดาประก?าลงใจินดาประดิษฐ์
•ปรบการบรหารงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
•ยRดหลกการก?ากบดOแลท<=ด< วิชญ์ จิฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรรมุ่งเน้นผลสัม และคณคารวิชญ์ จิมุ่งเน้นผลสัม

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
วสยทัศน์ศน์།(闖

เป้าหมาย

ยทัศน์ธศาสตร์(葞
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9. ร์(葞วมพลคน์།(闖กน์།(闖น์།(闖มแม 10,000 คน์།(闖
10.ป้ร์(葞ะกวดสดยอดคณแม
* ข้าร่วมโครงการ 90%ꘀ䂽䂿媀䃈䃉 軨槤าว
11.Press conference ผ่านเกณฑ์ร!ส)อ
12.ป้ร์(葞ะชาสมพน์།(闖ธ วทัศน์ย โทัศน์ร์(葞ทัศน์ศน์།(闖 เอกสาร์(葞
13.โคร์(葞งการ์(葞ผ่านเกณฑ์รลกดน์།(闖 Code milk
14.โคร์(葞งการ์(葞สร์(葞างทัศน์'มเฝ้าระวาร์(葞ะวง Code milk
ร์(葞ะดบจงหวด

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

รายละเอ<ยดของโครงการ
ช้ BaC=อโครงการ
หลกการและเหFผล
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3
เปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย
ผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔท<ค= าดหวิชญ์ จิง
วิชญ์ จิธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ<การวิชญ์ จิดผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ
แน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิทางการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
พCkน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=ด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
ระยะเวิชญ์ จิลาด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
คาใช้ Baจินดาประดิษฐ์ายและอFราก?าลง
ผลFอบแทน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอดคลองกบยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3
การFดFามุ่งเน้นผลสัมประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผล
ผลท<=คาดวิชญ์ จิาจินดาประดิษฐ์ะไดรบ

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

รายละเอ<ยดโครงการ
โครงการ
(สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาระน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อ;•น้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อ ช้ BaC=อ
โครงการเช้ Baง
ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 และสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาระ
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประท<=
เก<=ยวิชญ์ จิของเช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ท<=มุ่งเน้นผลสัมาของ
โครงการ Fลอด
จินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨ล?าดบควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประของ
โครงการเช้ Baง
ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
(ระบท<=มุ่งเน้นผลสัมาอาท
ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3และแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=มุ่งเน้นผลสัมาของ
โครงการ)

วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3
เปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨<ช้ Ba<kวิชญ์ จิด กลไกรบผดช้ Baอบ

(สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาระน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อ;•น้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อ วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3หลก-รองของ
โครงการเช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 โดยปกFโครงการ
หน้นผลสัมฤทธิ์技୨R=งควิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์ะมุ่งเน้นผลสัม<วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3หลกเพ<ยง
หน้นผลสัมฤทธิ์技୨R=งโดยระบ “ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨<ผลผลF”ของ
โครงการดวิชญ์ จิย (น้นผลสัมฤทธิ์技୨อกน้นผลสัมฤทธิ์技୨kน้นผลสัมฤทธิ์技୨เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3รอง)เพC=อผOจินดาประดิษฐ์ดการ
โครงการมุ่งเน้นผลสัม<จินดาประดิษฐ์ดหมุ่งเน้นผลสัมายหลกการท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨หน้นผลสัมฤทธิ์技୨R=งเทาน้นผลสัมฤทธิ์技୨kน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไมุ่งเน้นผลสัมไขวิชญ์ จิเขวิชญ์ จิโครงการท<=มุ่งเน้นผลสัม<
ผลผลFเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปรมุ่งเน้นผลสัมาณไดควิชญ์ จิรมุ่งเน้นผลสัม<เปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย
ก?ากบดวิชญ์ จิย )

(สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาระน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อ;•ระบหน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิยงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
เจินดาประดิษฐ์าของโครงการQRง=
ควิชญ์ จิรมุ่งเน้นผลสัม<ผOรบผดช้ Baอบ
หลกเพ<ยงหน้นผลสัมฤทธิ์技୨R=ง (น้นผลสัมฤทธิ์技୨อก
น้นผลสัมฤทธิ์技୨kน้นผลสัมฤทธิ์技୨เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨หน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิยงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨บสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨
หากโครงการมุ่งเน้นผลสัม<คณะ
กรรมุ่งเน้นผลสัมการก?ากบการ
ด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดวิชญ์ จิยควิชญ์ จิร
ระบ)

ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fอน้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

(สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาระน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อ;•ระบขอบขายขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fอน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
ด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨หลกท<=จินดาประดิษฐ์ะFองท?า
และท<=Fองประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3กบ
โครงการอC=น้นผลสัมฤทธิ์技୨ๆอยางมุ่งเน้นผลสัม<บOรณาการ
อาท ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨การเFร<ยมุ่งเน้นผลสัมการ ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
ก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิทาง ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨การปNบF
งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨การประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ ขkน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรปและการสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬkน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดโครงการ
ฯลฯ)

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

รายละเอ<ยดโครงการ
ก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดเวิชญ์ จิลา งบประมุ่งเน้นผลสัมาณ

ระบ ;
ก?าหน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดเวิชญ์ จิลา
เร=มุ่งเน้นผลสัมงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
และ ประมุ่งเน้นผลสัมาณ
การระยะเวิชญ์ จิลา
ท<=Fองการของ
โครงการ

ระบ ;
ประมุ่งเน้นผลสัมาณการงบ
ประมุ่งเน้นผลสัมาณ เบC=อง
Fน้นผลสัมฤทธิ์技୨
และระบควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม
คาดหมุ่งเน้นผลสัมายแหลง
ท<=มุ่งเน้นผลสัมาของงบฯ

เหFผล-ขอสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨บสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨

ระบ ;
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมเหFสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมผล(Fอการ
เปล<=ยน้นผลสัมฤทธิ์技୨แปลงและพฒน้นผลสัมฤทธิ์技୨าเช้ Baงยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
และเช้ Baงวิชญ์ จิช้ Baาการท<สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ= อดรบกบBSC)ท<=
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประของโครงการดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨Fางๆ
Fลอดจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨โยงใหเหSน้นผลสัมฤทธิ์技୨ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมเช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมโยง
Fอวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3หลกของแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
กลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3 Fลอดจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨ระบควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
กบแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨โครงการอCน้นผลสัมฤทธิ์技୨= ๆ(หากมุ่งเน้นผลสัม<)

หมุ่งเน้นผลสัมายเหF

ระบ ;
เงC=อน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไขท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประ (อท
เงC=อน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไขFอกระบวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
จินดาประดิษฐ์ดการและการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
หลกๆของโครงการท<=
องค3กรรบผดช้ Baอบทก•‚าย
Fองค?าน้นผลสัมฤทธิ์技୨Rงถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วRงกอน้นผลสัมฤทธิ์技୨ และ
ระหวิชญ์ จิาง และภายหลกการ
ปNบFการของ
โครงการ(หากมุ่งเน้นผลสัม<))

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภOมุ่งเน้นผลสัมควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์-ผลกระทบ (Success-Impact Matrix)
มุ่งเน้นผลสัมาก

ผลกระทบ

น้นผลสัมฤทธิ์技୨อย

น้นผลสัมฤทธิ์技୨อย

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์ปาน้นผลสัมฤทธิ์技୨กลาง
• ผลกระทบมุ่งเน้นผลสัมาก
• โอกาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬเกดน้นผลสัมฤทธิ์技୨อย
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์F=?า
• ผลกระทบน้นผลสัมฤทธิ์技୨อย
• โอกาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬเกดน้นผลสัมฤทธิ์技୨อย

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOง
• ผลกระทบมุ่งเน้นผลสัมาก
• โอกาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬเกดมุ่งเน้นผลสัมาก
ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์ปาน้นผลสัมฤทธิ์技୨กลาง
• ผลกระทบน้นผลสัมฤทธิ์技୨อย
• โอกาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬเกดมุ่งเน้นผลสัมาก

โอกาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬท<=จินดาประดิษฐ์ะเกดควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์

มุ่งเน้นผลสัมาก

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

การจินดาประดิษฐ์ดล?าดบแผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ภายใFทรพยากรท<=จินดาประดิษฐ์?ากด
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOงกวิชญ์ จิา

โครงการภายใF
ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3ท<=มุ่งเน้นผลสัมล< ?าดบ

F=?ากวิชญ์ จิา

ท?าดวิชญ์ จิย
โดยเร=มุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์า? เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨

เรงจินดาประดิษฐ์ดงบฯใหท?ากอน้นผลสัมฤทธิ์技୨

ท?าช้ Baวิชญ์ จิงหลงได

ท?าFามุ่งเน้นผลสัม
สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨งบฯท<=เหลCอ

ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมพรอมุ่งเน้นผลสัมและงาย *

Comfirming
•ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมจินดาประดิษฐ์?าเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨
•ล?าดบการท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
กอน้นผลสัมฤทธิ์技୨-หลง
•ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมพน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
กบโครงการ
•เงC=อน้นผลสัมฤทธิ์技୨ไขอC=น้นผลสัมฤทธิ์技୨ๆ
(อท ดาน้นผลสัมฤทธิ์技୨งบฯ)

สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬOงกวิชญ์ จิา

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
เปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3

ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3

กลไก

ผลกดน้นผลสัมฤทธิ์技୨
Fรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบ

การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨-โครงการ(1)

แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨
ระดบปNบF ระดบน้นผลสัมฤทธิ์技୨โยบาย

ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมกาวิชญ์ จิหน้นผลสัมฤทธิ์技୨า
ช้ Baวิชญ์ จิงแรก

เปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3

ยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔศาสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬFร3

ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมกาวิชญ์ จิหน้นผลสัมฤทธิ์技୨า
ช้ Baวิชญ์ จิงกลาง

(วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3)

กลไก

•ปNรOป
•เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬรมุ่งเน้นผลสัมรากฐ์owH胈፤肸፤肨፤肘፤娈፤翘፤聨าน้นผลสัมฤทธิ์技୨
•ฟ”•น้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬมุ่งเน้นผลสัมรรถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วน้นผลสัมฤทธิ์技୨ะ

•แกยากจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨

(เปTาหมุ่งเน้นผลสัมาย)

ผลกดน้นผลสัมฤทธิ์技୨
Fรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬอบ

ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผ< ลผลF

ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨<ผลลพธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ผลกระทบFามุ่งเน้นผลสัมวิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3แผน้นผลสัมฤทธิ์技୨ฯ

ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨<ผลกระทบ
ขางเค<ยง (บวิชญ์ จิก-ลบ)
การด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การ
โครงการ(2)

ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมกาวิชญ์ จิหน้นผลสัมฤทธิ์技୨า
ช้ Baวิชญ์ จิงแรก

ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมกาวิชญ์ จิหน้นผลสัมฤทธิ์技୨า
ช้ Baวิชญ์ จิงกลาง

ดช้ Baน้นผลสัมฤทธิ์技୨ผ< ลผลF

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3
ผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨การเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประใน้นผลสัมฤทธิ์技୨การFดFามุ่งเน้นผลสัมและประเมุ่งเน้นผลสัมน้นผลสัมฤทธิ์技୨
วิชญ์ จิาการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=ผาน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมาเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨อยางไร มุ่งเน้นผลสัม<ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมคบC หน้นผลสัมฤทธิ์技୨าหรCอประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬบ
ผลสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์หรCอไมุ่งเน้นผลสัมอยางไร FรงFามุ่งเน้นผลสัมเปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3หรCอไมุ่งเน้นผลสัม
ดงน้นผลสัมฤทธิ์技୨kน้นผลสัมฤทธิ์技୨การน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อผลงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨จินดาประดิษฐ์RงเปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬวิชญ์ จิน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประ โดยมุ่งเน้นผลสัมเ< ทคน้นผลสัมฤทธิ์技୨คการน้นผลสัมฤทธิ์技୨?า
เสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ดงFอไปน้นผลสัมฤทธิ์技୨<k
Level คCอการแสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดงระดบผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัม<ระดบเทาใด
Trend คCอการแสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดงแน้นผลสัมฤทธิ์技୨วิชญ์ จิโน้นผลสัมฤทธิ์技୨มุ่งเน้นผลสัมของผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
Comparison คCอเปร<ยบเท<ยบผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨
Linkage คCอการแสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬดงผลเช้ BaC=อมุ่งเน้นผลสัมโยงกบเปTาประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3

Le T C Li

เทคน้นผลสัมฤทธิ์技୨คการน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

เทคน้นผลสัมฤทธิ์技୨คการน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

เปร<ยบเท<ยบงบประมุ่งเน้นผลสัมาณ ปX 2550 - 2551
1,800,000,000
1,600,000,000
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800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
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งบ
งบ
งบอด็นยุหน
งบลงทน
บค์뢠᫅0ÿลากร ด็นยุาเนนงา
น

รวม

ป 2550 915,882, 523,693, 81,592,8 38,330,0 1,559,49
ป 2551 951,963, 556,851, 88,312,5 55,594,9 1,652,72

ป 2550
ป 2551

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

เทคน้นผลสัมฤทธิ์技୨คการน้นผลสัมฤทธิ์技୨?าเสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬน้นผลสัมฤทธิ์技୨อผลการด?าเน้นผลสัมฤทธิ์技୨น้นผลสัมฤทธิ์技୨งาน้นผลสัมฤทธิ์技୨

งบประมุ่งเน้นผลสัมาณรายจินดาประดิษฐ์ายประจินดาประดิษฐ์?าปX 2551
วิชญ์ จิงเงน้นผลสัมฤทธิ์技୨ 1,652,722,700 บาท

5.4%

3.4%

33.8%

งบบค์뢠᫅0ÿ ล ากร

57.5%

งบด็นยุาเนนงาน

งบลงทน

งบอด็นยุหนน

การบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

ปnจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ยท<=สัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงผลFอควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าเรSจินดาประดิษฐ์ของการบรหารเช้ Baงกลยทธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔ3

พน้นผลสัมฤทธิ์技୨ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔกจินดาประดิษฐ์ท<=ช้ Baดเจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨
วิชญ์ จิFถือว่าเป็นแนวความคิดที่ใหม่สำหรับหน่วประสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬงค3ท<=ช้ Baดเจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨
เปTาหมุ่งเน้นผลสัมายท<=เปDน้นผลสัมฤทธิ์技୨รปO ธิ์技୨獴氫้าꄬ槤懄୨က懄୨หꄔรรมุ่งเน้นผลสัม
ผOบรหารท<=ใสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬใจินดาประดิษฐ์และเขาใจินดาประดิษฐ์ใน้นผลสัมฤทธิ์技୨ควิชญ์ จิามุ่งเน้นผลสัมสัมฤทธิ์技୨獴氫้าꄬ?าคญ์ จินดาประ
ผOปNบFงาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=Fkงใจินดาประดิษฐ์และเขาใจินดาประดิษฐ์เปTาหมุ่งเน้นผลสัมายการท?างาน้นผลสัมฤทธิ์技୨ท<=ช้ Baดเจินดาประดิษฐ์น้นผลสัมฤทธิ์技୨
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