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1. บทนํา 
 

 
1.1 แนวคิด 
 

เริ่มต้นมาจากแนวคิดการพัฒนาระบบควบคุมโรคให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม 
ต้ังแต่ ระบบการเฝ้าระวัง ระบบป้องกันควบคุม ระบบวินิจฉัยและรักษาโรค โดยมีเป้าหมายที่สําคัญเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพดีจากระบบการป้องกัน ควบคุมโรค และพ้นจากภัยที่คุกคามสุขภาพ  และเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ สอดคล้องกับพันธกิจ  5 I การมีระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความไว้วางใจ ความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าและผู้รับบริการจึงเป็นส่วนสําคัญจําเป็น กรมควบคุมโรคจึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมินและพัฒนา
หน่วยงาน กรมควบคุมโรคขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรด้านการควบคุม
โรคอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของสังคมและนานา
ประเทศ   

 

การดําเนินการประเมินและพัฒนาคุณภาพหน่วยงานเป็นแนวนโยบายที่ผู้บริหารสูงสุดได้ให้
ความสําคัญ นอกจากจะเป็นเครื่องมือการประเมินคุณภาพมาตรฐานเบื้องต้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบ
คน องค์กร และระบบควบคุมโรคนี้สามารถทํางานได้จริงแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบคุณภาพของ
องค์กรในกรมควบคุมโรคโดยรวมได้ รวมถึงการจัดกลุ่มคุณภาพขององค์กรได้ ซึ่งจะสามารถนําข้อมูล
สารสนเทศการประเมินมาใช้เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนในอนาคต ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากร  

 

กระบวนการประเมินและพัฒนา ได้เริ่มต้นต้ังแต่กลไกคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ
จัดทําเกณฑ์คุณภาพ คณะกรรมการประเมินที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการประเมินจากภายนอก แพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการควบคุมโรค ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบได้ร่วมกันกําหนดกรอบแนวคิดในการ
จัดทําเกณฑ์คุณภาพและร่วมกันวางแผนพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพขององค์กร/หน่วยงานให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างแท้จริง กระบวนการเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงระยะ
เริ่มต้น แต่จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะกระตุ้นให้หน่วยงานในกรมควบคุมโรคได้รู้จักประเมินตนเอง และนํา
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นกุญแจ
สําคัญที่นําพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 

กรอบและแนวทางการประเมินและพัฒนาระบบควบคุมโรคนี้  คณะกรรมการจัดทําเกณฑ์ได้ปรับ
ประยุกต์มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) 
ของประเทศอเมริกา เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA-Thailand Quality Award) เกณฑ์รางวัลการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA -Public Sector Management Quality Award) เกณฑ์การรับรอง
คุณภาพของสถานพยาบาล (HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ตลอดจนเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPH) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น และมี
กระบวนการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพได้ดําเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งคณะกรรมการฯ ได้
ปรับประยุกต์เกณฑ์คุณภาพให้เหมาะสมกับการนําไปเป็นเครื่องมือใช้ประเมินและพัฒนาหน่วยงานในกรม
ควบคุมโรค   
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1.2 เหตผุลความจําเปน็ของการดําเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาคณุภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
   
  ในยุคดิจิตอล (Digital) การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์กรต่างๆ มีความจําเป็นและยิ่งไปกว่า
นั้นการพัฒนายกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศก็ย่ิงเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับ
องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ดังนั้นองค์กรภาครัฐแบบเราจะนิ่งเฉยทํางานแบบเดิมๆ อยู่คงไม่ได้  นั่น
จึงเป็นเหตุผลและความจําเป็นที่กรมควบคุมโรคจะต้องมีระบบการประเมินและพัฒนาขึ้น เป็นการ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรภายในกรม รวมไปถึงการประเมินคุณภาพองค์กรโดยรวม ตลอดจน
การจัดกลุ่มระดับความเป็นเลิศขององค์กร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนําระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือ
และไว้วางใจ ในขณะที่ระบบการประเมินผลตรวจสอบยังมีปัญหา ไม่สามารถนําผลการประเมินมาใช้
ประโยชน์และพัฒนาได้อย่างแท้จริง ถึงแม้กรมควบคุมโรคจะได้รับรางวัล TMQA หมวด 2 แต่ยังเป็นบาง
รายหมวดเท่านั้น  หากกรมฯมีการพัฒนาระบบการประเมิน โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบที่มาตรฐานได้รับการ
ยอมรับ นําไปใช้ตรวจสอบกับองค์กรภายในกรมควบคุมโรคโดยรวมได้ก็จะเป็นส่วนที่กระตุ้นให้ผู้นํา และคน
ในองค์กรได้หันมาประเมินตนเอง รับฟังการตรวจสอบจากคณะผู้ตรวจภายนอกได้ นําผล Feedback มา
พัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นห่วงโซ่ของการพัฒนา-แล้วประเมิน-และพัฒนาต่อยอดต่อไป 
 

  ผู้บริหารระดับสูงสุดให้ความสําคัญและได้ให้แนวคิดไว้ว่า กรมควบคุมโรคต้องมีระบบประกัน
คุณภาพ เพื่อสร้างความเช่ือมมั่นให้กับลูกค้าประชาชนว่าระบบควบคุมโรค (ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุม) นั้นมีคุณภาพมาตรฐานใช้การได้จริง สามารถปกป้องประชาชนพันจากโรคภัยที่คุกคามได้ทันท่วงที  
ดังนั้นกรมจําเป็นต้องริเริ่มสํารวจตรวจสอบตัวเอง องค์กรหน่วยงานของตนเองว่า มีมาตรฐานมีความพร้อม
จริงหรือไม่  อนึ่งความพยายามที่จะเสนอตัวขอรับการประเมินรับรอง TQA จึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ตัวเองและแสดงให้เห็นว่า องค์กรมีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
ประกอบกับแนวนโยบายของกรมควบคุมโรคประกาศเป็นกรมคุณธรรม จะต้องโปร่งใส และต้องมีความ
คุ้มค่าในการดําเนินงานและเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA -Public Sector 
Management Quality Award) 
 

  การประเมินและพัฒนาองค์กรในกรมควบคุมโรคนั้นเป็นการดําเนินงานที่จะต้องเชื่อมโยงกับการ
ดําเนินงานโครงการ การใช้ทรัพยากร รวมไปถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพความคุ้มค่าด้วย ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นว่ากรมได้ดําเนินการโครงการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับสถานการณ์  และทํางานตามจุดเน้น (Focus) 
ดังนั้นการดําเนินงานควรมีการดูในเรื่องของคุณภาพให้มากขึ้น  และถ้าหากสามารถยกระดับการประเมินผล
แบบปกติ ให้เป็นการประเมินที่ทําให้เขารู้จักตัวตน (self assessment) พร้อมทั้งกระตุ้นให้องค์กรเกิดการ
พัฒนา ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพสากลก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของก้าวต่อไปในการสร้างหลักประกันคุณภาพ
ของระบบควบคุมโรคได้อย่างแท้จริง 
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อสร้างเกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค (Disease Control Organization  Quality 
Criteria of DDC) ให้มีมาตรฐาน  

2. เพื่อนําเกณฑ์คุณภาพไปใช้ในการประเมินและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค  



 

-3- 
 

3. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรนําเกณฑ์ การประเมินและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ไปใช้
พัฒนาระบบการทํางานให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

4. เพื่อกระตุ้นให้องค์กรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง  
5. บูรณาการการทํางานภายในองค์กร ระหว่างองค์กรให้มีการประสิทธิภาพ  

 
1.4 จุดมุ่งหมาย:   การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กร กรมควบคมโรค 
 
1.5 ผู้รับการประเมิน:    หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ สํานัก/สถาบันวิชาการ และ สคร.  
 
1.6 รอบการประเมิน: ปีละ 1 ครั้ง   
 
1.7 วิธีการและขั้นตอน:  
 

 (1) จัดทําเกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค (Disease Control Organization  Quality 
Criteria of DDC) เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับประเมินและพัฒนาคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค โดย
คณะกรรมการจัดทําเกณฑ์ประเมินระบบควบคุมโรค 

 (2) สื่อสารทําความเข้าใจเชิงคุณค่า (Value) และประโยชน์จากการประเมิน พร้อมทั้งถา่ยทอดเกณฑ์
คุณภาพระบบควบคุมโรคใหแ้ก่ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค  โดยเน้นให้ผู้อํานวยการ ผู้บริหารสงูสุดในทุก
หน่วยงานควรมีบทบาทหลักในการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นประโยชน์ในการประเมิน ช้ีนําให้เห็น
คุณค่า ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ และเต็มใจในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กร 

 (3) อบรมผู้เขียนรายงาน (Application Report) และแนวทางการประเมินคุณภาพ 
 (4) อบรมผู้ประเมินให้สามารถประเมินผลเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นแนวทางเดียวกัน 
 (5) หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ สํานัก/สถาบนัวิชาการ และ สคร. เข้าสู่ระบบการประเมิน

และพัฒนาตามเกณฑ ์
 -หน่วยงานจัดทํา Application Report และจัดทํารายงานการประเมินเบื้องตน้  
 (6 ประชุมทมีประเมินของแต่ละ Application Report เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยม (Site 

Visit) 
 (7) ตรวจเยี่ยม (Site Visit) และประชุมสรุปผล 

  1) Independent Review 
  2) Consensus Review 
  3) Empowerment Site Visit  
 (8) จัดทํา Feedback report  
 (9) นําผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา (Opportunity for 

Improvement) : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
1.8 เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพ:   เกณฑ์คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค (Diseased Control 
Organization Quality Criteria of DDC) 
 -ปรับเกณฑ์ในรอบ 5 ปี และเกณฑ์จะมีการปรับให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
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1.9 สัญลักษณ์: เต่าทองสีชมพู  
 
ความหมาย:  

 เต่าทองเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ออกหากินต้ังแต่เช้าจนค่ํา ไม่มีพิษภัย และสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต
ต่างๆได้ เปรียบเหมือนเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขทุกคน ที่มีภารกิจ
ในการนําเสนอข้อมูลสําคัญ ทําให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งอาจมีโทษ แต่
จะสามารถป้องกันตัวเองได้  

 ปีกของเต่าทอง ใช้สื่อสารถึงการกระจายตัว บินเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมป้องกันโรคไปยังทุก
พ้ืนที่    

 สีชมพูคือ สีประจําของกรมฯ 
 
1.10 กรอบที่ใช้ในการประเมิน:   การประเมินตามกรอบคุณภาพองค์กรทั้ง 7 ด้าน (หมวด) ที่สําคัญ ได้แก่ 

ด้านที่ 1  การนําองค์กร (Leadership)  

ด้านที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)  

ด้านที่ 3  ลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสีย (Customer and Stakeholder Focus)  

ด้านที่ 4  การจัดการความรู้ (KM: Measurement, Analysis and Knowledge)  

ด้านที่ 5  ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Focus)  

ด้านที่ 6  กระบวนการบริหารจัดการ (Process Management)  

ด้านที่ 7  ผลลพัธ์ (Results)  
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2. เกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค  

(Diseased Control Organization Quality Criteria) 
 
 เกณฑ์คุณภาพหน่วยงานของกรมควบคุมโรคน้ี เป็นเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดทําเกณฑ์ประเมินระบบ
ควบคุมโรค ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินและพัฒนาคุณภาพหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค โดยได้ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการยกร่าง การตรวจสอบเกณฑ์และเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้ง
ได้รับฟังความเห็นจากผู้รับการประเมินเพื่อนํามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการนําไปใช้   
 
2.1 กรอบ /เกณฑ์คุณภาพ:  
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพแบ่งเป็น 3 ส่วน ที่องค์กรผู้รับการประเมินจะต้องจัดเตรียมสารสนเทศ และ
เป็นส่วนที่ผู้ประเมิน (Assessor) พิจารณา ได้แก่ 

• ส่วนบทนํา ที่เรียกว่าเป็น โครงร่างขององค์กร หรือลักษณะสําคัญขององค์กร 
(Organization Profile) สภาพแวดล้อมขององค์กร ความสัมพันธ์ และความท้าทายของ
องค์กร 

• ส่วนกระบวนการ (ด้านที่ 1 – 6) เป็นข้อคําถามเพื่อให้องค์กรระบุกระบวนการที่สําคัญๆ
ขององค์กร 

• ส่วนผลลัพธ์ (ด้านที่ 7 ) เป็นข้อคําถามเพื่อให้องค์กรรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ
ต่างๆขององค์กร 

 
เกณฑ์คุณภาพมีองค์ประกอบที่สําคัญ 7 หมวด/ด้าน ได้แก่ 

• เริ่มจาก โครงร่างองค์กร ลักษณะสําคัญขององค์กร (Organization Profile) กําหนด
บริบทวิธีการที่องค์กรปฏิบัติ สภาพแวดล้อมขององค์กร ความสัมพันธ์ที่สําคัญในการทํางาน และความท้า
ทายขององค์กรรวมถึงความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบการจัดการผลการ
ดําเนินการขององค์กร 

โครงร่างองค์กรมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก 

• เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมทีสุ่ดในการประเมินตนเอง และการเขียนรายงานเพื่อสมัคร
ขอรับการประเมิน 

• การเขียนรายงานโครงร่างองค์กร จะช่วยในการระบุสารสนเทศสําคญัที่อาจขาดหายไป
และมุ่งเน้นที่ความต้องการ ข้อกําหนดและผลลัพธ์การดําเนินการที่สําคญั 

• ผู้ตรวจประเมินใช้โครงร่างองค์กรนี้ ในการตรวจประเมินรายงานวิธีการและผลการ
ดําเนินงาน รวมถึงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

• องค์กรสามารถนําโครงร่างองค์กรมาใช้เพื่อการประเมินตนเองเบื้องต้น หากพบว่ามี
สารสนเทศในประเด็นใดขัดแย้งกัน มีน้อย หรือไม่มีเลย องค์กรสามารถใช้ประเด็นเหล่านี้ในการวางแผน
ปฏิบัติการได้โดยยังไม่ต้องประเมินต่อให้เต็มรูปแบบ 
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หมวดที่ 1  การนาํองค์กร (Leadership) ประเมินส่วนภาวการณ์นําของผู้บริหารสูงสุด และการ
บริหารองค์กร การกํากับงาน 

 

หมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) การจัดทํายุทธศาสตร์หรอืกลยุทธ์ได้แก่ 
การกําหนดและการวางแผนยุทธศาสตร์ การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การมีแผนปฏิบัติการที่เชื่อม
กับแผนยุทธศาสตร์และการติดตามความก้าวหน้า 

 

หมวดที่ 3  ลูกค้าและผู้มีสว่นได้เสยี (Customer and Stakeholder Focus) ให้ความสําคัญกับ
ความสําเร็จในระยะยาว ความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้เสียสําคัญ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  มาตรการทีส่่งผล
กระทบและเกดิการเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมคุมโรค  

 

หมวดที่ 4  การจัดการความรู้ (KM: Measurement, Analysis and Knowledge) องค์กรมีการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ (Information) การวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนําไปใช้ในการพัฒนางาน เช่น 
การสร้างมาตรการทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายควบคุมโรค  

 

หมวดที่ 5  ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) การจัดการบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์กรสนับสนุนการทํางานของบุคลากร ความผูกพันของบุคลากรที่มต่ีอองค์กร 

 

หมวดที่ 6  กระบวนการบรหิารจัดการ (Process Management) การบริหารจัดการและการ
พัฒนาระบบที่สําคัญ และพฒันากระบวนการทํางาน ภายในขององค์กรเพื่อสร้างความสําเร็จในงานตามพันธกิจ 
และเพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ระบบงาน (Work system) ที่สําคัญของกรมควบคุมโรคมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ระบบงานหลัก และ
ระบบงานสนับสนุน 

1) ระบบงานหลัก (Core Work system) เป็นภารกิจหน้าที่หลักของกรม ได้แก่ การควบคุม 
ป้องกันโรค การตรวจจับและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Prevention - Detection – Response)  ซึ่งเป็นเรื่องที่
องค์กรมีความชํานาญที่สุด และมีสมรรถนะที่เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ และเป็นแกนหลักในการ
ทําให้องค์กรบรรลุพันธกิจ ถือได้ว่า Prevention - Detection – Response เป็นสมรรถนะหลักขององค์กร 
(core competencies)  

ระบบงานหลัก (Core Work system) ที่สําคัญได้แก่ 

1) ระบบการเฝ้าระวัง (ระบาดวิทยา/การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ) ระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 

2) ระบบการปอ้งกัน ควบคุมโรค อาทิ 5 clusters SALT/ NATI/ ENVOCC/ CD/ โรคและ
ภัยในพื้นที่ +IC  
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3) ระบบนโยบายและกฎหมาย (5 ฉบับ : พรบ.โรคติดต่อ/ยาสูบ(2) /ALC/ IHR)  

4) ระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5) ระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน 

6) ระบบสร้างและพัฒนาเครอืข่าย 

7) ระบบการสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

8) ระบบติดตาม ประเมินผล 

2) ระบบงานสนับสนุน (Support Work system) ได้แก่  

 ระบบสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย 
 ระบบการบริหารจัดการ 
 การพัฒนาคน 
 การถ่ายทอดความรู้ การนิเทศติดตามประเมินผล 
 ฯลฯ 

กระบวนการทาํงาน(Work process) ในกรมควบคุมโรค ได้แก่ 

 PHEM/ PHER/ SAT/ EOC/ SRRT(อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง) /การสื่อสารความ
เสี่ยง(Risk Communication) / พัฒนาข่าวกรองและการพยากรณ์โรคและภัย
สุขภาพ 

 การจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ความปลอดภัย(Safety) และคุณภาพ
ของงาน  

 การควบคุมการติดเชื้อ 

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

 กระบวนการวิจัย/ การพัฒนาองค์ความรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 การพัฒนานโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย 

 รูปแบบบริการเฉพาะด้าน (บําราศ / ราชประชา /บางรัก /พัทยารักษ์) 

 กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 

  
ด้านที่ 7  ผลลัพธ์ (Results of Disease control) เป็นผลสมัฤทธ์ิที่เกิดจากการจัดระบบงานทั้ง 6 

ด้านข้างต้น ในด้านการควบคุมโรค ผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนารูปแบบ 
(Model development) และการนํารูปแบบไปใช้ โดยแบ่งผลลัพธ์ตามเกณฑ์ได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ  ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสีย ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  ด้านการนําองค์กรและการ
กํากับดูแลองค์กร ด้านการเงิน การคลัง 
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Organizational Profile:
Environment, Relationships, Advantage and Challenges 

ภาพรวมของเกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ผลลพัธ  5 ดาน 
1. ด านผลติภัณฑและกระบวนการ
2. ด านการมุงเน นลกูค าและผู มี
สวนได สวนเสยี
3. ด านการมุงเน นบคุลากร
4. ด านการนําองคกรและการกํากับ
ดแูลองคกร
5. ด านการเงนิ การคลัง /แหลงทนุ

Work system 
(Prevention - Detection – Response)

1) ระบบการเฝ าระวัง (ระบาดวทิยา/การเฝ าระวังโรคและภัย
สขุภาพ) ระบบการตอบโต ภาวะฉุกเฉนิ

2) ระบบการปองกัน ควบคมุโรค อาทิ 5 clusters SALT/ 
NATI/ ENVOCC/ CD/ โรคและภัยในพืน้ที ่+IC 

3) ระบบนโยบายและกฎหมาย (5 ฉบับ : พรบ.โรคตดิตอ/
ยาสบู(2) /ALC/ IHR) 

4) ระบบบรกิารด านการแพทยและสาธารณสขุ
5) ระบบบรหิารจัดการเพือ่สนับสนุน
6) ระบบสร างและพัฒนาเครอืขาย
7) ระบบการสร างองคความรู และการถายทอดเทคโนโลยี
8) ระบบตดิตาม ประเมนิผล
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2.2 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 
หัวข้อของเกณฑ์และการให้คะแนน 
 

โครงร่างองค์กร:  1. ลักษณะสําคัญขององค์กร   2. สถานการณ์ขององค์กร 
 
หมวดและหัวข้อต่างๆ คะแนน 
 

หมวด 1 การนําองค์กร     110 คะแนน 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง (60) 
1.2 การกํากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง (50) 
 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์   110 คะแนน 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์ (50) 
2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (60) 
 

หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกค้าและผู้มีส่วนไดเ้สีย  100 คะแนน 
3.1 เสียงของลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสีย (50) 
3.2 ความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสยี (50) 
 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้120 คะแนน 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร (70) 
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (50) 
 

หมวด 5 การมุ่งเนน้บคุลากร    110 คะแนน 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (45) 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (55) 
 

หมวด 6 การมุ่งเนน้การปฏบิัติการ   100 คะแนน 
6.1 ระบบงาน  (60) 
6.2 กระบวนการทํางาน (40) 
 

หมวด 7 ผลลพัธ์ 5 ด้าน (350) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (100)  
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (75)  
3. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (75)  
4. ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแลองค์กร (50)  
5. ด้านการเงินและตลาด (50)  
 
คะแนนรวม 1000 คะแนน 
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2.3 (ร่าง) อธิบายเนื้อหาของเกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

(อิงเกณฑ์จาก MBNQA และปรับประยุกต์จาก TQA (ปี 2555-2556) เป็นข้อมูลนําเข้า 
เพื่อการพิจารณาปรับให้เข้ากับระบบควบคุมโรค) 

 
 
บทนํา  โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
 

ภาพรวมขององค์กร เป็นสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงาน และเป็นความท้าทายสําคัญที่
องค์กรเผชิญอยู่ 
 

1. ลักษณะสําคัญขององค์กร (Organizational Description)  : อธิบายลักษณะที่สําคัญของ
องค์กรคืออะไร  อธิบายสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของหน่วยงานและความสัมพันธ์ที่สําคัญกับลูกค้า ผู้
ส่งมอบ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   โดยตอบคําถามต่อไปนี ้

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings) องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้าง ความสําคัญเชิง
เปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อความสําเร็จขององค์กรคืออะไร กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์คืออะไร 

หมายเหตุ1: ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรนําเสนอในตลาดหรือสิ่งที่จะส่งมอบ กลไกการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ส่งมอบโดยตรงหรือผ่านตัวแทน ผู้ให้ความร่วมมือหรือพันธมิตร  สําหรับผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกําไร อาจหมายถึง โปรแกรม โครงการหรือบริการต่างๆ 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Mission) ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร 
เจตจํานง วิสัยทัศน์ค่านิยม และพันธกิจขององค์กรที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักขององค์กร 
(core competencies) คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจขององค์กร 

หมายเหตุ2: สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) หมายถึง เรื่องที่องค์กรมีความชํานาญท่ีสุด 
สมรรถนะที่เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ ซ่ึงเป็นแกนหลักในการทําให้องค์กรบรรลุพันธกิจ หรือทําให้ได้เปรียบ
ในสภาพแวดล้อมของตลาดหรือการบริการของตน สมรรถนะหลักขององค์กรมักเป็นสิ่งท้าทายท่ีคู่แข่ง หรือผู้ส่งมอบและ
พันธมิตรลอกเลียนแบบได้ยาก นอกจากนี้ สมรรถนะหลักขององค์กรจะช่วยคงความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็น
อย่างไร มีการจําแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง กลุ่มเหล่านี้มีการศึกษา
ระดับใด องค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไร 
บุคลากรและลักษณะงานขององค์กรมีความหลากหลายอย่างไร มีกลุ่มอะไรบ้างที่จัดต้ังให้ทําหน้าที่ต่อรอง
กับองค์กร สิทธิประโยชน์และข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญของบุคลากรมี
อะไรบ้าง 

(4) สินทรัพย์ (Assets) องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญอะไรบ้าง 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) องค์กรดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อม

ด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกําหนด
เกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรองหรือข้อกําหนดด้านการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรม และ
กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้กับองค์กรมีอะไรบ้าง 
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ข.ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  โครงสร้างและระบบการกํากับดูแลองค์กรมี

ลักษณะอย่างไร ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร ผู้นําระดับสูง และองค์กรแม่มี
ลักษณะเช่นใด  

(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers & Stakeholders) ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่
สําคัญต่อผลิตภัณฑ์ บริการสนับสนุนเพื่อลูกค้า และการปฏิบัติการอย่างไร ความต้องการและความคาดหวัง
ของส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers & Partners)  ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือที่
สําคัญมีประเภทใดบ้าง มีบทบาทอะไรในการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการสนับสนุนเพื่อลูกค้า
ที่สําคัญ มีกลไกที่สําคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือกลุ่มเหล่านี้มี
บทบาทอะไรหรือไม่ในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ข้อกําหนดสําคัญของห่วงโซ่อุปทานขององค์กรคือ
อะไร 
 

หมายเหตุ 3: ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด อาจรวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลาระดับของเสียตํ่า 
ความปลอดภัย การป้องกันภัย การให้ส่วนลด การใช้เทคโนโลยีท่ีเหนือชั้น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การบริการหลังการ
ขาย และการบริการในหลายภาษา ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการบริการชุมชนสําหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรบางแห่ง ความต้องการอาจรวมถึงการลด
ต้นทุนการบริหารจัดการ การให้บริการตามบ้าน และความรวดเร็วของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน 
 

หมายเหตุ 4: ลูกค้า (สําหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร-กรมควบคุมโรค) ลูกค้า หมายถึง ประชาชน ผู้รับบริการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในภายนอก ท้ังตามสายบังคับบัญชาและอื่นๆ หรือลูกค้าอื่นอาจรวมถึงสมาชิก ผู้เสียภาษี และผู้
ได้รับประโยชน์  
 2. สถานการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 

สถานการณเ์ชงิกลยุทธข์ององค์กรคืออะไร  ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้า
ทายความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญและระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร 
โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
(1) ลาํดับในการแข่งขนั (Competitive Position) องค์กรอยู่ที่ลําดับใดในการแข่งขนั ให้อธิบาย

ขนาดและการเติบโตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในธุรกิจหรือตลาดเดียวกัน รวมทั้งจํานวนและ
ประเภทของคู่แขง่ 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันขององค์กร รวมถึงโอกาสสําหรับการสร้างนวัตกรรมและ
ความร่วมมือ คืออะไร  

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) แหล่งข้อมูลสําคัญที่มีอยู่สําหรับข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลสําคัญที่มีอยู่สําหรับข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบจากธุรกิจอ่ืนมีอะไรบ้าง และมีข้อจํากัดอะไรบ้างในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ (ถ้ามี) 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์(Strategic Context) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ
ด้านธุรกิจ/กิจการ ด้านการปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรคืออะไร 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) 
ส่วนประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมินผลกระบวนการ
เรียนรู้ระดับองค์กร และกระบวนการสร้างนวัตกรรมคืออะไร 
 
 
หมวด 1 การนําองค์กร (110 คะแนน) 

 
การตรวจประเมินว่า ผู้นําระดับสูงขององค์กรได้ช้ีนําและทําให้องค์กรมคีวามย่ังยืนอย่างไร รวมทั้ง

ตรวจประเมินระบบการกํากับดูแลองค์กร และวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ 

 
1.1 การนาํองค์กรโดยผูน้ําระดับสูง: ผูน้ําระดับสูงนําองคก์รอย่างไร (60 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงประเด็นความรบัผิดชอบที่สําคัญของผู้นําระดับสูง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

สร้างองค์กรที่มีความย่ังยืน 
 

ให้อธิบายถึงการกระทําของผู้นําระดับสูงในการชี้นําและทําให้องค์กรมีความย่ังยืนรวมทั้งอธิบาย
วิธีการที่ผู้นําระดับสูงสื่อสารกับบุคลากรและกระตุ้นให้มีผลการดําเนินการที่ดีโดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก.วิสัยทัศน์ คา่นิยม และพนัธกิจ 
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไรในการกําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบการนํา
องค์กรไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สําคัญ ลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ การปฏิบัติตน
ของผู้นําระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กรอย่างไร 

(2) การส่งเสรมิการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมจีริยธรรม การปฏิบัติตนของผู้นําระดับสูง
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมอย่างไร ผู้นําระดับสูงได้สร้าง
บรรยากาศในองค์กรเพื่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร 

(3) การสร้างองค์กรที่ย่ังยนื ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไรที่จะทําให้องค์กรมีความย่ังยืนผู้นํา
ระดับสูงดําเนินการอย่างไรในการทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในเรือ่งดังต่อไปนี้ 

• สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้นําในด้านผลการดําเนินการและความคล่องตัวขององค์กร 

• สร้างวัฒนธรรมบุคลากรทีส่ง่มอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลกูค้าอย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริม
ความผูกพันของลูกค้า 

• สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
• พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นํา 
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• มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง และการพัฒนาผู้นําใน
อนาคตขององค์กร 

 

ข. การสื่อสารและผลการดาํเนนิการขององค์กร 
(1) การสื่อสาร ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุก

คนทั่วทั้งองค์กร ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไรในการทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในเรื่องดังต่อไปนี้ 
• กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารทีต่รงไปตรงมาและเป็นไปในลกัษณะสองทิศทางทั่วทั้งองค์กร 
• สื่อสารการตัดสินใจทีส่ําคัญๆ 
• มีบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อเสริมสรา้งให้มีผลการ

ดําเนินการที่ดี รวมทั้งการใหค้วามสําคัญกบัลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ 
(2) การทาํใหเ้กิดการปฏิบัติการอย่างจรงิจัง ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไรในการทําให้เกิดการ

ปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดําเนินการและบรรลวิุสัยทัศน์ขององค์กร 
ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไรในการระบุสิง่ที่ต้องทําผู้นําระดับสูงคํานึงถึงและดําเนินการอย่างไรในการนํา
เรื่องการสร้างคุณค่า และทําให้เกิดความสมดุลของคุณคา่ระหว่างลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ มา
พิจารณาในการตั้งความคาดหวังต่อผลการดําเนินการ 
 

1.2 การกํากับดูแลองค์กรและความรบัผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง: องค์กรดําเนนิการอย่างไร
ในการกํากับดแูลองค์กร และทําใหบ้รรลผุลด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมในวงกว้าง (50 คะแนน) 

 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงประเด็นสําคัญ ๆ ในการกํากับดูแลองค์กรรวมถึงการปรบัปรุงการนํา

องค์กร และวิธีการที่องค์กรสร้างความมั่นใจว่า บุคลากรทกุคนในองค์กรได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
และจริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชน 

 

ให้อธิบายถึงระบบการกํากับดูแลองค์กรและแนวทางปรับปรุงระบบการนําองค์กร  วิธีการที่องค์กร
สร้างความมั่นใจว่ามีการดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและ
ทําให้บรรลผุลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ  โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก.การกํากับดแูลองค์กร 
(1) ระบบการกํากับดูแลองค์กร องค์กรดําเนินการอย่างไรในการทบทวนและทําให้องค์กรประสบ

ความสําเร็จในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญในระบบการกํากับดูแลองค์กร 
• ความรับผิดชอบในการกระทําของผู้บริหาร 
• ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
• ความโปร่งใสในการดําเนินการ รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการกํากับดูแลองค์กรและ

นโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร  
• การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ 
• การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผูถ้ือหุ้น  

(2) การประเมินผลการดําเนินการ องค์กรดําเนินการอย่างไรในการประเมินผลการดําเนินการ
ของผู้นําระดับสูง ซึ่งรวมถึงผูน้ําสูงสุดด้วย องค์กรดําเนินการอย่างไรในการใช้การประเมินผลการดําเนินการ
เหล่านี้ในการกาํหนดค่าตอบแทนของผู้บรหิาร องค์กรดําเนินการอย่างไรในการประเมนิผลการดําเนินการ



 

-14- 
 

ของคณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร ผู้นําระดับสูงและคณะกรรมการกํากับดูแลองค์กรใช้ผลการทบทวนผล
การดําเนินการข้างต้นไปพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของการนําองค์กรของผู้นําแต่ละคนและของ
คณะกรรมการ รวมทั้งระบบการนําองค์กรต่อไปอย่างไร  

 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ องค์กรดําเนินการอย่างไรในกรณีที่

ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของ
สาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร องค์กรมีการเตรียมการ
เชิงรุกถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี้อย่างไร ทั้งนี้รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้
กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สําคัญ
อะไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับที่กําหนดหรือดีกว่าที่กําหนด  องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สําคัญอะไร ในการ
ดําเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการขององค์กร 

(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม องค์กรดําเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความ
มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กรมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมองค์กรมีกระบวนการ และตัว
วัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญอะไรในการส่งเสริมและกํากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้
โครงสร้างการกํากับดูแลองค์กรและตลอดทัว่ทั้งองค์กร รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า พันธมิตร ผูส้่ง
มอบ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียอ่ืน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกํากับดูแลและดําเนินการในกรณีที่มกีาร
กระทําที่ขัดต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

 

ค.ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนนุชุมชนที่สาํคญั 
(1) ความผาสกุของสังคมในวงกว้าง องค์กรคํานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในวง

กว้างเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติการประจําวันอย่างไร รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์
ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกจิอย่างไร 

(2) การสนับสนุนชุมชน องค์กรดําเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่
ชุมชนที่สําคัญขององค์กรอย่างจริงจัง ชุมชนที่สําคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
กําหนดชุมชนดังกล่าว และกําหนดกิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมทีอ่าจใช้สมรรถนะ
หลักขององค์กร (core competencies) ผู้นําระดับสูงและบุคลากรร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนนั้น
อย่างไร 
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หมวด 2 การวางแผนเชงิกลยุทธ์ (110 คะแนน) 
 

เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรจัดทําเป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของ
องค์กรอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินการนํากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เลือกไว้ไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยน
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผล 

 
2.1 การจัดทํากลยุทธ:์ องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการจัดทํากลยุทธ ์(50 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างกลยุทธ์  เพื่อตอบสนองความท้าทายและ

เพิ่มความได้เปรียบ และถามถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญและเป้าประสงค์  ทั้งนีเ้พื่อทําให้ผลการ
ดําเนินการโดยรวม ความสามารถในการแข่งขัน และความสําเร็จในอนาคตดีย่ิงขึ้น 

 

ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างกลยุทธ์ที่ให้ความสําคัญกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญขององค์กรและ
เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. การจัดทํากลยุทธ ์
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนที่

สําคัญของกระบวนการจัดทํากลยุทธ์มีอะไรบ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญมีใครบ้างกระบวนการดังกล่าว
สามารถระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดสมรรถนะหลักขององค์กร 
(core competencies) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (ตามท่ีอธิบายไว้ในโครง
ร่างองค์กร) กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
กําหนดกรอบเวลา และทําให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 

(2) การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทําให้มั่นใจว่าได้นําองค์ประกอบ
ที่สําคัญต่อไปนี้มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

• จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร 
• สัญญาณบ่งชี้แต่เนิ่นๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญด้านเทคโนโลยี ตลาด ผลิตภัณฑ์ ความ

นิยมของลูกค้า การแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
• ความย่ังยืนขององค์กรในระยะยาว รวมถึงสมรรถนะหลัก (core competencies) ที่

ต้องการขององค์กร และการคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตขององค์กร และของคู่แข่ง หรือผลการ
ดําเนินการในอนาคตขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 

• ความสามารถขององค์กรในการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 

ข. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญขององค์กรมีอะไรบ้างให้

ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เป้าประสงค์ที่สําคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เหล่านั้นมีอะไรบ้าง 
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(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธวั์ตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทําให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร 

• ตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
• ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการ และรูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจ/กิจการ 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ในปัจจุบัน และให้

ความสําคัญต่อสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ใหม่ทีอ่าจต้องการ 
• สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาสในระยะสั้นและระยะยาว 
• คํานึงถึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญทั้งหมด 
• ยกระดับความสามารถขององค์กรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด 

 
2.2 การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบัติ: องค์กรนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร (60 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ

การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมทั้งวิธีการที่องค์กรประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผนปฏิบัติ
การ  เพื่อทําให้มั่นใจว่าองค์กรมีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  และบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 

 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ  ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญของแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งคาดการณ์
ผลการดําเนินการในอนาคตขององค์กรเปรียบเทียบกับตัววัดหรือตัวช้ีวัดดังกล่าว โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

ก. การจัดทําแผนปฏบิัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั 
(1) การจัดทาํแผนปฏิบัติการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สําคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง รวมถึงความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญในด้านผลติภัณฑ์ ลูกค้าและตลาด ผู้สง่มอบและพันธมิตร ที่ได้วางแผนไว้มี
อะไรบ้าง (ถ้ามี) และองค์กรจะดําเนินการอย่างไร 

(2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กร ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สําคัญ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทําให้มั่นใจว่าผลการดําเนินการที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะยั่งยืน 

(3) การจัดสรรทรัพยากร องค์กรทําอย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ
พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสําเร็จ และบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน องค์กรมี
วิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรเพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการบรรลุผล องค์กรจัดการความเสี่ยง
ด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าวอย่างไร เพื่อทําให้มั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงิน 
(Financial Viability) ขององค์กร 

(4) แผนด้านบุคลากร แผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือแผนด้านบุคลากรที่สําคัญที่ทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้คํานึงถึง
ผลกระทบต่อบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตรากําลังบุคลากรอย่างไร 
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(5) ตัววัดผลการดําเนินการ ตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทําให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวม
ของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมให้องค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทําให้
มั่นใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมเรื่องที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญๆ 
ทั้งหมด 

(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี่ยนและนําแผนปฏิบัติ
การไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วในกรณีที่สถานการณ์บังคับ 

 

ข. การคาดการณ์ผลการดาํเนินการ 
การคาดการณ์ผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ

องค์กร ตามตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ก.(5) มีอะไรบ้าง ผลการ
ดําเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดเหล่านี้เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่งหรือของ
องค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่สําคัญเป้าประสงค์ และผลการ
ดําเนินการที่ผ่านมา องค์กรจะทําอย่างไรหากพบว่ามีความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินการปัจจุบัน หรือ
ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 
 
 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (100 คะแนน) 
 

ในหมวดการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรสร้างความ
ผูกพันกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความสําเร็จด้านตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันนี้
ครอบคลุมถึงวิธีการที่องค์กรรับฟัง “เสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย” สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้
สารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

 
3.1 เสยีงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี: องค์กรมีวิธกีารอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศ

จากลูกค้าและผู้มีส่วนไดเ้สยี (50 คะแนน) 
 

เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงกระบวนการที่องค์กรใช้ในการรับฟังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้า  โดยมเีป้าหมายเพื่อเสาะหาสารสนเทศที่มีคุณค่าเพื่อ
ทําให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรรับฟังลูกค้าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และได้สารสนเทศด้านความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. การรับฟังลกูค้าและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
(1) การรับฟังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังลูกค้า

และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ วิธีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกัน
อย่างไรระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีบนเว็บเพื่อรับฟังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการรับฟังมีความแตกต่างกันอย่างไรภายใน
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วงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และการทําธุรกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่าง
ทันท่วงทีและสามารถนําไปใช้ต่อได้ 

(2) การรับฟังลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต องค์กรมีวีธีการอย่างไรในการรับฟังลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต ในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ต่อได้ 
และเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และการทําธุรกรรม  

 

ข. การประเมนิความพึงพอใจและความผกูพันของลูกคา้และผู้มีส่วนได้เสีย 
(1) ความพึงพอใจและความผูกพัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจและ

ความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างลูกค้า ผู้มีส่วนได้
เสีย กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด การวัดดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถนําไปใช้เพื่อตอบสนองให้เหนือกว่า
ความคาดหวังของลูกค้า และสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างไร 

(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกค้าของ
ตนที่มีต่อคู่แข่ง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าอ่ืนที่มีต่อองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับ
เทียบเคียงของธุรกิจ  

(3) ความไม่พึงพอใจ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การวัดดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถนําไปใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทําให้เหนือกว่าความคาดหวังในอนาคตของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างไร 

 
3.2 ความผูกพันของลูกคา้และผู้มีส่วนไดเ้สีย: องค์กรมวิีธีการอย่างไรในการสรา้งความผูกพนั

กับลูกค้าและผู้มีส่วนไดเ้สยี เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพนัธ ์(50 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงกระบวนการค้นหาและปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้าและตลาด 

ทําให้ลูกค้าสามารถค้นหาสารสนเทศและรับการสนับสนุน  รวมท้ังระบุกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด  
นอกจากนี้หัวข้อนี้ยังถามถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียน  สิ่งเหล่านี้มี
เป้าหมายเพื่อปรับปรุงการตลาด  สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามากย่ิงขึ้น  อีกทั้งยกระดับความภักดีของ
ลูกค้า 

 

ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรกําหนดผลิตภัณฑ์และกลไกการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนลกูค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย โดยตอบคําถาม
ต่อไปนี้ 

 

ก. ผลิตภัณฑ์ และการสนบัสนนุลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(1) ผลิตภัณฑ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดความต้องการของลูกค้าและตลาดสําหรับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดและสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและทําให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด (ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่าง
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องค์กร) รวมทั้งวิธีการค้นหาและสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่  เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ 
และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบัน  

(2) การสนับสนุนลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําให้ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถทําธุรกรรมกับองค์กรและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ
สนับสนุนลูกค้า รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สําคัญในการสนับสนุนลูกค้ามีอะไรบ้าง รูปแบบและกลไก
เหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาดแต่ละกลุ่ม องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการระบุข้อกําหนดที่สําคัญในการสนับสนุนลูกค้า องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อกําหนดดังกล่าวได้
ถ่ายทอดไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนลูกค้าสู่การปฏิบัติ 

(3) การจําแนกลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด และผลิตภัณฑ์เพื่อจําแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดในปัจจุบันและใน
อนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนําลูกค้าของคู่แข่ง และลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และตลาดอ่ืนๆ ที่พึงมีใน
อนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกล่าว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาดที่มุ่งเน้นเพื่อให้มาซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

(4) การใช้ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้
สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าตลาด และผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงการตลาด เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากย่ิงขึ้น และเพื่อระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

 

ข. การสร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(1) การจัดการความสัมพันธ ์องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําตลาด สรา้ง และจัดการความ 

สัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุสิ่งต่อไปนี้ 
• ให้ได้ลูกค้าใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 
• รักษาลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และทําให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละขั้นตอน

ของวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า 
• เพิ่มความผูกพันกับองค์กร 

(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน องค์กรมีวีธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทําให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนทําให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าทําให้เรียกความเชื่อมั่นของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลับคืนมา รวมทั้งสร้างเสริมความพึงพอใจและความผูกพันได้อย่างไร 
 
 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (120 คะแนน) 
 

ในหมวดการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรเลือกรวบรวม 
วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร และองค์กรมีการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินว่าองค์กรใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุง
ผลการดําเนินการอย่างไร 
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4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรงุผลการดําเนนิการขององคก์ร: องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการวัด วิเคราะห ์และนาํมาปรบัปรุงผลการดาํเนนิการขององค์กร (70 คะแนน) 

 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  สําหรับการ

วัดผลการดําเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการ
ดําเนินการขององค์กร การเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ในการวัดผล
การดําเนินการและระบบการจัดการที่มีการบูรณาการ  โดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงินและ
ด้านอื่นๆ 
 จุดประสงค์ของการวัดผลการดําเนินการ การวิเคราะห์ การทบทวนและการปรับปรุง เพื่อชี้นําการ
จัดการกระบวนการขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรและวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ  รวมทั้งเพื่อคาดการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิด
หรือการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร  รวมทั้งเพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรที่อาจนํามาแบ่งปัน 

 

ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการวัดวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการโดยการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร  โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. การวัดผลการดําเนนิการ 
(1) ตัววัดผลการดําเนินการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจําวัน และผลการ
ดําเนินการโดยรวมขององค์กร ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ องค์กรมีตัววัดผลการดําเนินการอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินที่สําคัญทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ตัววัดเหล่านี้ได้รับการติดตามบ่อยเพียงใด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์กรและสร้างนวัตกรรม 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล 

(3) ข้อมูลลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้
ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเสียงของลูกค้า (รวมถึงข้อร้องเรียน) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ
และระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล 

(4) ความคล่องตัวของการวดัผล องค์กรทําให้มั่นใจได้อยา่งไรว่าระบบการวัดผลการดําเนินการ
ขององค์กรสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่
ไม่ได้คาดคิด 

 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาํเนนิการ 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถขององค์กรองค์กรมี

วิธีการอย่างไรในการใช้ตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญขององค์กรในการทบทวนเหล่านี้องค์กรทําการ
วิเคราะห์ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อนํามาใช้สนับสนุนการทบทวนและเพื่อทําให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ องค์กร
ใช้การทบทวนเหล่านี้อย่างไรเพื่อประเมินความสําเร็จขององค์กร ผลการดําเนินการในเชิงแข่งขัน ความ
มั่นคงทางการเงิน และความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช้ในการ
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ประเมินความสามารถขององค์กรที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการ
ขององค์กรและความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรดําเนินงานอยู่ 

 

ค. การปรับปรุงผลการดาํเนินการ 
(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติทีเ่ปน็เลิศ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผล

การดําเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงานและกระบวนการทํางาน 
(2) ผลการดาํเนนิการในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการ

ดําเนินการและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สําคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคต 
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งและนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผล

การดําเนินการไปใช้จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องนําไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนําไปเป็นโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องที่จัดลําดับความสําคัญดังกล่าว เพื่อให้
กลุ่มงานและระดับปฏิบัติการนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดเรื่องดังกล่าว
ไปสู่ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือขององค์กร เพื่อทําให้มั่นใจว่ามีการนําไปปฏิบัติอย่าง
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร  

 
 
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ

จัดการสารสนเทศ ความรู้ขององค์กร และเทคโนโลยสีารสนเทศ (50 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้  และทํา

ให้มั่นใจว่ามีข้อมูล สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จําเป็น มีคุณภาพ  และมีความพร้อมใช้งาน  ทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้
เกิดการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 

 

ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรสร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรและให้อธิบาย วิธีการท่ี
องค์กรดําเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ต้องการสําหรับบุคลากรผู้ส่ง
มอบพันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือรวมทั้งลูกค้ามีคุณภาพและพร้อมใช้งาน โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู ้
(1) คุณลักษณะ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของ

องค์กร มีคุณลกัษณะดังนี้: 
• แม่นยํา 
• ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
• ทันกาล 
• ปลอดภัยและเป็นความลับ 

(2) ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่
ต้องการมีความพร้อมใช้งานสําหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ใหค้วามร่วมมือรวมทั้งลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
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(3) การจัดการความรู ้องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ขององค์กรเพื่อให้บรรลุผล
ดังต่อไปนี้ 

• การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
• การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้สง่มอบพันธมิตร และ

ผู้ให้ความร่วมมือ 
• ความรวดเร็วในการระบุ การแบ่งปัน และการนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดําเนินการ 
• การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและ

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
(2) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทําให้มั่นใจ

ว่าข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองลูกค้าและความต้องการทางธุรกิจ/กิจการอย่างมีประสิทธิผล 
 
 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (110 คะแนน) 
 

ตรวจประเมินถึงความสามารถขององค์กรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากร และความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการ
ดําเนินการที่ดี หมวดนี้ยังตรวจประเมินว่า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพัน จัดการ และ
พัฒนาบุคลากร เพื่อนําศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับพันธกิจ กล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร 

 
5.1 สภาพแวดล้อมของบคุลากร: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสรา้งสภาพแวดล้อมที่มี

ประสิทธผิลและเกื้อหนุนบคุลากร (45 คะแนน) 
 

เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  วิธี
ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเพื่อให้งานขององค์กรบรรลุผล  รวมทั้งถามวิธีการที่ทําให้องค์กรมั่นใจได้
ว่าบรรยากาศในการทํางานเกื้อหนุนการปฏิบัติงาน  จุดมุ่งหมายเพ่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลที่
ส่งผลให้การทํางานขององค์กรบรรลุผลสําเร็จและสามารถเกื้อหนุนบุคลากรได้ 

 

ให้อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรเพื่อให้
งานขององค์กรบรรลุผลสําเรจ็ให้อธิบายว่าองค์กรดําเนินการอย่างไรเพื่อรักษาบรรยากาศในการทํางานที่มี
ความปลอดภัยสวัสดิภาพและเกื้อหนุนต่อการทํางาน โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลงับคุลากร 
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(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลงั องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ และกําลังคนที่มีอยู ่

(2) บุคลากรใหม่ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ 
องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม 
และความคิดเห็นของชุมชนของบุคลากรที่องค์กรจ้างและชุมชนของลูกค้า 

(3) การทาํงานให้บรรลุผล องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้
บรรลุสิ่งต่อไปนี้ 

• งานขององค์กรบรรลุผล 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) 
• หนุนเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ 
• มีผลการดําเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 
• ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดา้นบคุลากร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการบริหารบุคลากร บริหารความต้องการของบุคลากรและขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจํานวนของบุคลากร และลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกล่าว 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมการและบริหารในช่วงที่มีการเพิ่มจํานวนบุคลากร 

 

ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 
(1) สภาพแวดล้อมการทํางาน องค์กรดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ด้านสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน รวมถึงการเข้านอกออกในเพื่อสร้างความมั่นใจและปรับปรุงให้ดีขึ้นในดา้นสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร ตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรบัปรุงสําหรับความต้องการของ
บุคลากรแต่ละเรื่องมีอะไรบ้าง มีความแตกต่างที่สําคัญของปัจจัย ตัววัด หรือเป้าหมายอะไรบ้าง สําหรับ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํงานที่แตกต่างกัน 

(2) นโยบายการบริการและสิทธปิระโยชน ์องค์กรสนับสนุนบุคลากรโดยการกําหนดนโยบาย 
การบริการ และสิทธิประโยชน์อย่างไร สิ่งดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของ
บุคลากรที่หลากหลาย รวมทั้งความแตกต่างของกลุ่มและส่วนของบุคลากรอย่างไร 

 
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพนักับบคุลากร

เพื่อใหบ้รรลุความสําเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล (55 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงระบบขององค์กรในเรื่อง การจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

การพัฒนาบุคลากร  เพื่อสร้างความสามารถและกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิผลและเต็มความสามารถ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผลการดําเนินการที่ดีขององค์กรเพื่อนํา
สมรรถนะหลักขององค์กรมาใช้ และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรบรรลุแผนปฏิบัติการและทําให้มั่นใจว่ามีความ
ย่ังยืน 

 

ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรสรา้งความผูกพัน ให้ค่าตอบแทน และให้รางวัลบุคลากรเพื่อให้มีผล 
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การดําเนินการที่ดี อธิบายถึงการประเมินความผูกพันของบุคลากร และใช้ผลการประเมินนั้นมาทําให้ผล
การดําเนินการดีย่ิงขึ้น รวมทั้งอธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาบุคลากรและผู้นําเพื่อให้เกิดผล
การดําเนินการที่ดี  โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(1) องค์ประกอบของความผูกพัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดองค์ประกอบสําคัญที่

ส่งผลต่อความผูกพัน และมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดองค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรวิธีการกําหนดองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร ตามกลุ่มและส่วนของบุคลากร 

(2) วัฒนธรรมองค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสาร
ที่เปิดกว้าง การทํางานที่ให้ผลการดําเนินการที่ดีและบุคลากรมีความผูกพันองค์กรทําให้มั่นใจได้อย่างไรว่า
วัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นของ
บุคลากร 

(3) การจัดการผลการปฏิบติังาน ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทําให้สิ่งเหล่านี้
บรรลุผลได้อยา่งไร 

• สนับสนุนใหม้ีการทํางานที่ให้ผลการดําเนนิการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร 
• พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ 
• หนุนเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ และการบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 

 

ข. การประเมนิความผูกพนัของบุคลากร 
(1) การประเมินความผูกพัน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีตัววัดอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มและส่วนของบุคลากร องค์กรใช้
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับองค์กร การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิต
ภาพ เพื่อตรวจประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 

(2) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ขององค์กร/ผลการปฏิบัติราชการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
นําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ขององค์กร/ผลการปฏิบัติราชการ ที่
สําคัญที่รายงานในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ขององค์กร/
ผลการปฏิบัติราชการ 

 

ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้นาํ 
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสําหรับบุคลากรและผู้นําของ

องค์กร ได้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้อย่างไร 
• สมรรถนะหลกัขององค์กร (core competencies) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการ

บรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
• การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร และนวัตกรรม 
• จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ/กิจการอย่างมีจริยธรรม 
• การมุ่งเน้นลูกค้า 
• ความต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทั้งเรื่องที่เป็นความต้องการของตนเองและที่

กําหนดโดยหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้นําระดับสูง 
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• การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ 
• การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทกัษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพฒันา องค์กรมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างไร 

(3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ
การงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอด
ตําแหน่งของตําแหน่งผู้บริหารและผู้นําอย่างมีประสิทธิผล 
 
 
หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏบิัติการ (100 คะแนน) 
 

เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงระบบงาน
และกระบวนการทํางาน เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และทําให้องค์กรประสบความสําเร็จและยั่งยืน รวมทั้ง
ให้อธิบายถึงการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

 
6.1 ระบบงาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรบัปรุงระบบงาน (60 

คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงการจัดการกระบวนการด้านผลิตภัณฑ์ หรือระบบงาน และกระบวนการ

การทํางานที่สําคัญ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า  และทําให้องค์กรบรรลุผลสําเร็จและ
ย่ังยืน 

 

ให้อธิบายวิธีการท่ีองค์กรการออกแบบ จัดการและปรับปรุง ระบบงานเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้าและ
การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และการทําให้องค์กรประสบความสําเร็จและยั่งยืน  โดยตอบ
คําถามต่อไปนี้ 

 

ก. การออกแบบระบบงาน 
(1) แนวคิดในการออกแบบ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้าน

ระบบงานโดยรวม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (core 
competencies) รวมทั้งวิธีการที่ใช้ตัดสินว่ากระบวนการใดในระบบงานโดยรวมเป็นกระบวนการภายใน
องค์กร (กระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์กร) และกระบวนการใดจะใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก 

(2) ข้อกําหนดของระบบงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําข้อกําหนดของระบบงานที่
สําคัญโดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ  ข้อกําหนดที่สําคัญของระบบงาน
เหล่านี้คืออะไร 

 

ข. การจัดการระบบงาน 
(1) การนําระบบงานไปปฏิบัติ ระบบงานขององค์กรมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ

จัดการและปรับปรุงระบบงานขององค์กรให้ส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ
และยั่งยืน 
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(2) การควบคุมต้นทุน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบงานองค์กร 
(หรือพัฒนาประสิทธิภาพของงาน) มีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการ
ให้บริการและการทํางานซ้ํา รวมทั้งการลดต้นทุนค่าประกันความเสียหายหรือการสูญเสียผลิตภาพของ
ลูกค้าให้น้อยที่สุด  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การ
ทดสอบ และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ  

 

ค. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อทําให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ทํางานมีการเตรียมพร้อมต่อภัย

พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้คํานึงถึงการป้องกัน 
การจัดการ ความต่อเนื่องของการดําเนินการ และการทําให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

 
6.2 กระบวนการทํางาน: องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรบัปรุง

กระบวนการทาํงานที่สาํคญั (40 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงวิธีการที่องค์กรทําให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพื่อให้มี

สภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า  มีบ่อยครั้งที่การปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล
มักขึ้นอยู่กับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิผลและการสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต 

 

ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการออกแบบจัดการและปรบัปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญเพื่อส่ง
มอบคุณค่าแก่ลูกค้ารวมทั้งทาํให้องค์กรประสบความสําเร็จและยั่งยืน  โดยตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน 
(1) แนวคิดในการออกแบบ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมของ

กระบวนการทํางานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่สําคัญ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการนําเทคโนโลยีใหม่ 
ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ และความคล่องตัวที่อาจต้องการในอนาคตมาพิจารณาใน
กระบวนการเหล่านี้ องค์กรนําเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ การควบคุมต้นทุน รวมทั้งปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆมาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการเหล่านี้อย่างไร 

(2) ข้อกําหนดของกระบวนการทํางาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทําข้อกําหนดของ
กระบวนการทํางานที่สําคัญ กระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์กรมีอะไรบ้างข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการเหล่านี้คืออะไร 

 

ข. การจัดการกระบวนการทาํงาน 
(1) การนํากระบวนการทํางานที่สําคัญไปปฏิบัติ กระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์กรสัมพันธ์

กับระบบงานขององค์กรอย่างไร องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการเหล่านี้
จะเป็นไปตามข้อกําหนดที่สําคัญ ตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญและตัววัดในกระบวนการที่
องค์กรใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางานต่างๆ คืออะไร 

(2) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน องค์กรมั่นใจได้
อย่างไรว่าผู้ส่งมอบที่องค์กรเลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดําเนินการขององค์กรและ
ความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรประเมินผลการดําเนินการของผู้ส่งมอบอย่างไร และดําเนินการอย่างไรกับผู้
ส่งมอบที่มีผลการดําเนินการที่ไม่ดี 
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(3) การปรับปรุงกระบวนการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อ
บรรลุผลการดําเนินการที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวนของกระบวนการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 
 
 
หมวด 7 ผลลัพธ์ (350 คะแนน) 
 

เป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินการและการปรับปรุงในด้านที่สําคัญทุกด้านขององค์กร ได้แก่ 
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านการเงินการคลัง 
นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระดับผลการดําเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์กรอื่นที่เสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึง 

ผลลัพธ์ 5 ด้าน (350) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (100)  
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (75)  
3. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (75)  
4. ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแลองค์กร (50)  
5. ด้านการเงิน การคลัง (50)  
 
7.1 ผลลพัธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ: ผลการดาํเนนิการดา้นผลิตภัณฑ์และประสิทธิผล

ของกระบวนการเป็นอยา่งไร (100 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงผลลัพธ์การดําเนินการด้านผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการท่ีสําคัญ  เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีคุณค่า  ซึ่งจะทําให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิด
ความพึงพอใจและความผูกพัน 

 

ให้สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกระบวนการรวมถึง
กระบวนการต่างๆที่ตอบสนองโดยตรงต่อลูกค้า กลยุทธ์และการปฏิบัติการโดยแสดงผลลัพธ์จําแนกตาม
ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาดและตามประเภทและสถานที่ของกระบวนการ รวมทั้งให้แสดง
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม  ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเนน้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญของผลการดําเนินการด้านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการที่มีความสําคัญและตอบสนองโดยตรงต่อลูกค้าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินการของคู่แข่ง และองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงเป็นอย่างไร 

 

ข. ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ 
(1) ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญของ

ผลการดําเนินการด้านการปฏิบัติการของระบบงานและกระบวนการ รวมทั้งผลิตภาพ รอบเวลา และตัววัด
อ่ืนๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวนการเป็นอย่างไร 
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(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญ
ของประสิทธิผลของระบบงานและการเตรียมพร้อมของสถานที่ทํางานเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเป็น
อย่างไร 

 

ค. ผลลพัธ์ด้านการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบัติ 
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรรวมทั้ง

การสร้างและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลกัขององค์กร (core competencies) เป็นอย่างไร 
 
7.2 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี: ผลการดําเนินการดา้นการมุ่งเนน้

ลูกค้าเปน็อย่างไร (75 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงผลลัพธ์ของผลการดําเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  เพื่อแสดงให้เห็นว่า

องค์กรดําเนินการได้ดีเพียงใดในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความผูกพันในระยะยาว 
 
ให้สรุปผลลัพธ์ที่สําคัญของการมุ่งเน้นลูกค้ารวมถึงความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความผูกพัน

โดยแสดงผลลัพธ์จําแนกตามผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่
เหมาะสม  ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(1) ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือ

ตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคู่แข่งและองค์กรอื่นที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงเป็นอย่างไร 

(2) ความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือ
ตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้าเป็นอย่างไร  
 

7.3 ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร: ผลการดําเนินการด้านการมุ่งเน้นบคุลากรเปน็อย่างไร 
(75 คะแนน) 

 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรสามารถ

สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เพิ่มผลิตภาพ มีความเอื้ออาทร ความผูกพัน และการเรียนรู้
ให้แก่บุคลากรทั้งหมดได้ดีเพียงใด 

 

ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สําคัญ ด้านสภาพแวดล้อมที่ดี และการทําให้บุคลากรมี
ความผูกพัน โดยแสดงผลลัพธ์จําแนกตามความหลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากร รวมทั้งให้แสดง
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม  ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. ผลลพัธ์ด้านบุคลากร 
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(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลงับคุลากร ระดับปัจจุบันและแนวโนม้ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่
สําคัญด้านขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร รวมถึงจํานวนของบุคลากร และทักษะที่เหมาะสมของ
บุคลากรเป็นอย่างไร 

(2) บรรยากาศการทํางาน ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญด้าน
บรรยากาศการทํางาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การบริการและสิทธิประโยชน์สําหรับ
บุคลากรเป็นอย่างไร  

(3) การทําให้บุคลากรมีความผูกพัน ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญ
ด้านการทําให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรเป็นอย่างไร 

(4) การพัฒนาบุคลากร ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านการพัฒนา
บุคลากรและผูน้ําองค์กรเป็นอย่างไร 

 
7.4 ผลลพัธ์ด้านการนําองคก์รและการกํากับดูแลองค์กร: ผลลัพธ์ด้านการนาํองค์กรและการ

กํากับดูแลองค์กรเปน็อย่างไร (50 คะแนน) 
 
เจตจํานง: หัวข้อนี้ ถามถึงผลลัพธ์ที่สําคัญขององค์กรในเรื่องการนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูงและ

การกํากับดูแลองค์กร  เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินที่ดี  การเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม  และ
การบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ให้สรุปผลลัพธ์ที่สําคัญด้านการนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูงและการกํากับดูแลองค์กรรวมทั้งความ
รับผิดชอบด้านการเงินการปฏิบัติตามกฎหมายการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญโดยแสดงผลลัพธ์ตามหน่วยงานขององค์กร รวมทั้งให้แสดง
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม ให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตอบคําถามต่อไปนี้ 

 

ก. ผลลพัธ์ด้านการนาํองค์กรการกํากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
(1) การนาํองค์กร ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญของการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน

กับบุคลากรของผู้นําระดับสูงเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารใน
ลักษณะสองทศิทาง และการทําให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเป็นอย่างไร 

(2) การกํากับดูแลองค์กร ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านการ
กํากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบด้านการเงินภายในและภายนอกเป็นอย่างไร (*) 

(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านการปฏิบัติตาม
หรือปฏิบัติได้เหนือกว่าข้อกําหนดด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเป็นอย่างไร 

(4) จริยธรรม ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญของการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและ
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญของความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นําระดับสูงและการ
กํากับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญของพฤติกรรมที่ละเมิดการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเป็นอย่างไร 

(5) สังคม ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่สําคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการ
สนับสนุนชุมชนที่สําคัญเป็นอย่างไร 
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7.5 ผลลพัธ์ด้านการเงนิ การคลงั/แหล่งทนุ: ผลการดําเนินการดา้นการเงนิ การคลัง/แหล่งทนุ

เป็นอยา่งไร (50 คะแนน) 
 

เจตจํานง: หัวข้อนี้ ตรวจประเมินผลลัพธ์ด้านการเงินการคลัง/แหล่งทุน ที่สําคัญ  เพื่อให้เข้าใจถึง
ความมั่นคงทางการเงิน  รวมทั้งความท้าทายและความสําเรจ็ด้านการตลาดขององค์กร 

 

ให้สรุปผลลัพธ์การดําเนินการที่สําคัญด้านการเงิน การคลัง/แหล่งทุน โดยแสดงผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม  ให้แสดงข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้ 

 (1) ผลการดาํเนนิการดา้นการเงนิ การคลัง ระดับปัจจุบันและแนวโนม้ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่
สําคัญของผลการดําเนินการด้านการเงินเป็นอย่างไร หรือผลการดําเนินการด้านงบประมาณ (Budgetary 
Performance) เป็นอย่างไร อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวมของหน่วยงาน เป็นอย่างไร  

(2) ผลการดาํเนนิการด้านแหล่งทนุ (ถ้ามี) ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่
สําคัญของผลการดําเนินการด้านแหล่งทุนเป็นอย่างไร รวมถึงความท้าทายในการเสาะแสวงแหล่งทุนใหม่
เป็นอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-31- 
 

3. การประเมินและระบบการให้คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพแบ่งเป็น 3 ส่วน ที่ผู้ประเมิน (Assessor/Surveyor) นํามาพิจารณา ได้แก่ 

1. ส่วนโครงรา่งขององค์กร (Organization Profile) เพื่อให้เห็นภาพรวมขององค์กร 
ลักษณะที่สําคญัขององค์กร 

2. ส่วนกระบวนการ (Process) (หมวดที่ 1 – 6) ประเมินกระบวนการที่สําคัญๆขององค์กร 

การประเมินในมิติกระบวนการมีหลักการประเมิน ได้แก่  ADLI Approach  

• แนวทาง (Approach - A)  
• การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment - D) 
• การเรียนรู้ (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning - L)  
• การบูรณาการ (Integration - I) 

 
3. ส่วนผลลัพธ์ (Result)  (หมวดที่ 7 ) ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการต่างๆขององค์กร 

การประเมินในมิติผลลัพธ์ มีหลักการประเมิน ได้แก่  LeTCI Approach  

• ความเชื่อมโยง (Linkages - Li) 
• ระดับ (Levels - Le) 
• แนวโน้ม (Trends - T) 
• ตัวเปรียบเทียบ และระดับเทียบเคียง (Comparisons and Benchmarks - C) 

 
 
 
ระบบการให้คะแนน           
 

คะแนนของคําตอบในแต่ละหัวข้อ จะขึ้นอยู่กับการประเมินใน 2 มิติ คือ 
          (1) กระบวนการ (หมวด 1-6) 
          (2) ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
          การให้คะแนนคําตอบในแต่ละหัวข้อ ให้พิจารณาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดของหัวข้อนั้น
และแนวทางการให้คะแนน (Scoring Guidelines) ดังต่อไปนี้ 
          • ปัจจัยพันธกิจ / กิจการที่สําคัญทีน่ําเสนอในโครงร่างองค์กร 
          • ระดับความสมบูรณ์ของแนวทาง ความครอบคลุมของการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและจุดแข็งของ
กระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงของผลลัพธ์ที่นําเสนอ 
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กระบวนการ 
          

 “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกําหนดต่างๆ ในหมวด 
1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่ “แนวทาง (Approach–A) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
(Deployment–D) การเรียนรู้ (Learning–L) และการบูรณาการ (Integration–I) (ADLI) 
 
           รายงานป้อนกลับจะสะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงในปัจจัยเหลา่นี้ คะแนนสําหรับ
หมวดกระบวนการเป็นองค์ประกอบของผลการดําเนินการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยกระบวนการทั้ง 4 
 
          แนวทาง (Approach–A) หมายถงึ 
          • วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ 
          • ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมการ
ดําเนินงานขององค์กร 
          • ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ขององค์กร และ 
          • ระดับของการที่แนวทางนั้นนําไปใช้ซ้ําได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เชือ่ถือได้ 
(ซึ่งหมายถึง การดําเนินการอย่างเป็นระบบ) 
  
          การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment–D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ  
          • การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อที่มีความเกีย่วข้องและสําคัญต่อองค์กร 
          • การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา 
          • การนําแนวทางไปใช้ (สู่การปฏิบัติ) ในทุกหน่วยงานที่เหมาะสม 
 
          การเรยีนรู ้(Learning-L) หมายถงึ 
          • การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง 
          • การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทาง ผ่านการสร้างนวัตกรรม 
          • การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่นที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กร 
  
          การบรูณาการ (Integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ  
          • แนวทางที่ใช้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรตามที่ระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กร และขอ้กําหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) 
          • การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมซึง่กันและกัน ทัง้ระหว่างกระบวนการ
และระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร 
          • แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการ มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนนุเป้าประสงค์ระดับองค์กร 
  
          ในการให้คะแนนหมวดกระบวนการ ให้คํานึงว่าแนวทาง การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ และ
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การบูรณาการมีความเชื่อมโยงกัน คําอธิบายแนวทางควรบ่งชี้การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเสมอ - สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของหัวข้อนั้นและองค์กรของตน เมื่อกระบวนการพัฒนาสมบูรณ์ขึ้น คําอธิบายควรแสดงถึงวงจร
การเรียนรู้ (รวมทั้งนวัตกรรม) ด้วย รวมทั้งบูรณาการกับกระบวนการและหน่วยงานอื่น             
 
 
ผลลัพธ ์
           

“ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรที่บรรลุผลตามข้อกําหนดใน หมวด 7 ปัจจัยทั้ง 4 
ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับ (Level-L) แนวโน้ม (Trend-T) การเปรียบเทียบ (Comparison-C) 
และการบูรณาการ (Integration-I) (LeTCI) คะแนนของหมวดผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบของผลการดําเนินการ
โดยรวม โดยพิจารณาปัจจัยผลลัพธ์ทั้ง 4  
 
          “ระดบั” (Level – Le) หมายถึง 
          • ผลการดําเนินการในปัจจุบัน 
  
          “แนวโน้ม” (Trend – T) หมายถึง  
          • อัตราของการปรับปรุงผลการดําเนินการ หรือการรักษาไว้ของผลการดําเนินการที่ดี (ความลาดชัน
ของชุดข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป) และ 
          • ความครอบคลุมของผลการดําเนินการขององค์กรในเรื่องต่างๆ (ความครอบคลุมและทั่วถึงของการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ) ของผลลัพธ์ 
    
         “การเปรียบเทียบ” (Comparison – C) หมายถึง  
          • ผลการดําเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับสารสนเทศขององค์กรอื่นอย่างเหมาะสม เช่น คู่แข่ง 
หรือองค์กรที่คล้ายคลึงกัน และ 
          • ผลการดําเนินการขององค์กรเทียบเคียงกับระดับเทียบเคียง หรือองค์กรที่เป็นผู้นําในธุรกิจหรือ
วงการเดียวกัน 
  
         “การบรูณาการ” (Integration – I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 
          • ตัววัดผลต่างๆ (มักมีการจําแนกประเภท) ที่ระบผุลการดําเนินการด้านลูกค้ารายสําคัญ ผลติภัณฑ์ 
ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ ตามที่ปรากฏอยู่ในโครงร่างองค์กร และหัวขอ้ที่อยู่ในหมวด
กระบวนการ 
          • ผลลพัธ์ รวมถึงตัวช้ีวัดที่เชื่อถือได้สําหรับผลการดําเนินการในอนาคต และ 
          • ผลลพัธ์มีการสอดประสานอย่างกลมกลืนในทุกกระบวนการและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์
ระดับองค์กร 
 
          ในการให้คะแนนใหค้ะแนนหมวดผลลัพธ์ ให้พิจารณาข้อมูลระดับผลการดําเนินการ แนวโน้ม และตัว
เปรียบเทียบที่เหมาะสมของตัววัดและตัวช้ีวัดที่สําคัญขององค์กร รวมทั้งการบูรณาการกับข้อกําหนดทีฎ่สําคัญ
ขององค์กร หมวดผลลัพธ์ควรแสดงข้อมูลความครอบคลุมของผลลัพธ์ตามท่ีรายงานด้วย สิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรง
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กับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและการเรียนรูข้ององค์กร ถ้ากระบวนการปรับปรุงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง องค์กรควรมีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย 
   
“ความสําคัญ” ในการพิจารณาคะแนน 
          

 ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาในการประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับ คอื "ความสําคญั" ของ
กระบวนการและผลลัพธ์ต่อปัจจัยสําคัญทางธุรกิจ/กิจการที่แสดงไว้ในรายงานวิธีการและผลการดําเนินการที่
ใช้สมัครขอรบัรางวัล องค์กรควรระบุเรื่องที่เห็นว่าสําคัญสดุไว้ในโครงร่างองค์กรและหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อ 
2.1, 2.2, 3.2, 5.1, 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความต้องการที่สําคัญของลูกคา้ สภาพแวดล้อมด้าน
การแข่งขัน ความต้องการของบุคลากร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคญั และแผนปฏิบัติการ 
 
 
แนวทางการพจิารณาใหค้ะแนน 
          

พิจารณาว่าช่วงคะแนนใด (เช่น ร้อยละ 50 ถึง 65) อธิบาย "ระดับความสําเร็จขององค์กรได้ใกล้เคียง
ที่สุด" ดังที่รายงานไว้ในการตอบในหัวข้อนั้น 
         เลือกช่วงคะแนนนี้โดยพิจารณาจากภาพรวมของปัจจัยทั้ง 4 ของกระบวนการ (ADLI) หรือปัจจัยทั้ง 4 
ของผลลัพธ์ (LeTCI) โดยไม่เป็นการแจงนับหรือการเฉลี่ยผลของการตรวจประเมินทีละปัจจัย 
         ช่วงคะแนนที่อธิบาย "ระดับความสําเร็จขององค์กรได้ใกล้เคียงทีสุ่ด" อาจยังมีความไม่สมบูรณใ์นบาง
ปัจจัยที่ใช้ในการตรวจประเมินในหมวด 1-6 (ADLI) หรือในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได้ 
 
อ่านช่วงคะแนนถัดไปทีข่ึ้นไปและต่ําลงมา  
         การตัดสินใจให้คะแนน (เช่น 55%) ภายในช่วงคะแนนที่เลือกไว้ ต้องประเมินว่าคําตอบในหัวข้อนั้นๆ 
ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่อธิบายในช่วงคะแนนสูงขึ้นไปหรือตํ่าลงมากเพียงใด 
         ระหว่างการให้คะแนน ให้คิดถึงคําอธิบายระดับถึงความสําเร็จขององค์กรในระดับนี้ ซึ่งเป็นกึ่งกลาง
ของการให้คะแนน  
 
คะแนนหมวดกระบวนการที ่50%  
         แสดงว่า  องค์กรมีแนวทางที่ตอบสนองข้อกําหนดโดยรวมของหัวข้อนั้น มีการถา่ยทอดสู่การปฏิบัติ
อย่างคงเส้นคงวาในหน่วยงานส่วนใหญท่ี่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ โดยใช้วงจรการปรับปรุงและการ
เรียนรู้ รวมทั้งตอบสนองความต้องการที่สําคัญขององค์กร หากจะให้ได้รบัคะแนนสูงขึน้ ต้องมีการถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติอย่างครอบคลุมมากขึ้น มีการเรียนรู้ขององค์กรอย่างมีนัยสําคัญชัดเจน และมีการบูรณาการมากขึ้น 
 
คะแนนหมวดผลลัพธ์ที่ 50%  
         แสดงว่า  องค์กรมีระดับผลการดําเนินการที่ดีอย่างชัดเจน มีแนวโน้มที่ดี พร้อมด้วยข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่เหมาะสมในผลลัพธ์เกือบทุกหัวข้อที่มีความสาํคัญต่อธุรกิจ/กิจการหรือพันธกิจ หากจะใหไ้ด้รับ
คะแนนสูงขึ้นต้องมีอัตราการปรับปรุง และ/หรือระดับของผลการดําเนินการที่ดีขึ้น มีผลการดําเนินการเชิง
เปรียบเทียบที่ดีขึ้น รวมทั้งมคีวามครอบคลมุมากขึ้น และมีการบูรณาการกับความต้องการธุรกิจ/กิจการ หรือ
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พันธกิจมากขึ้น 
 
         ในรายงานป้อนกลับที่ให้แก่ ผูส้มัครรับการประเมิน จะระบุช่วงคะแนนในแตล่ะหัวข้อ และจะทราบ
คะแนนรวมสําหรับ 2 มิติ คือ มิติกระบวนการสําหรับหัวข้อในหมวด 1-6 และมิติผลลัพธ์สําหรับหัวข้อในหมวด
7 
           คําอธิบายของช่วงคะแนนแสดงใหเ้ห็นถึงความก้าวหน้าโดยรวมขององค์กรและระดับความสมบูรณ์ใน
มิติกระบวนการและผลลัพธ์ 

 
 

แนวทางการให้คะแนน 
 

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6) 

0% หรือ 5% 

• ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มสีารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A) 
• แทบไม่ปรากฎหลักฐานการนําแนวทางที่เป็นระบบสู่การปฏิบัติ (D) 
• ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง (Improvement Orientation) มีการ
ปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา (L) 
• ไม่แสดงให้เหน็ว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับองค์กร แต่ละพื้นที่
หรือหน่วยงานดําเนินการอย่างเอกเทศ (I) 

10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ 
(A) 
• การนําแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพ้ืนที่หรือหน่วยงาน
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ (D) 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุง
ทั่วๆ ไป (L) 
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพ้ืนที่หรือหน่วยงานอื่น ส่วนใหญ่เกิดจาก
การร่วมกันแกปั้ญหา (I) 
  

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกําหนด
พ้ืนฐานของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้น (D) 
• แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่
สําคัญ (L) 
• เริ่มมีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐานขององค์กร 
ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 
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คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6) 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกําหนด
โดยรวมของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบาง
พ้ืนที่หรือบางหน่วยงาน (D) 
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการ
เรียนรู้ในระดับองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมบ้าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ (L) 
• มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการโดยรวมขององค์กร  ตามท่ี
ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 
 

70%, 75%, 
80% หรือ 85% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกําหนด
ย่อย ของหัวข้อ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่สําคัญ (D) 
• กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และการเรียนรู้ใน
ระดับองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สําคญัในการจัดการ มีการแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อันเป็นผลจากการวิเคราะห์และการแบ่งปัน
ระดับองค์กร (L) 
• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต ตามท่ีระบุไว้
ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I) 
 

90%, 95% 
หรือ 100% 

• แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกําหนด
ต่างๆ ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์ (A) 
• มีการนําแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความ
แตกต่างที่สําคัญ ในพื้นที่หรือหน่วยงานใดๆ (D) 
• กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และการเรียนรู้ใน
ระดับองค์กรด้วยการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการทั่วทั้งองค์กร มี
การแสดงให้เหน็อย่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กรว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและนวัตกรรมมี
พ้ืนฐานจากการวิเคราะห์ และการแบ่งปันในระดับองค์กร (L) 
• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างดี 
ตามท่ีระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I)  
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คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

0% หรือ 5% 

• ไม่มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กร หรือมผีลลัพธ์ที่ไม่ดีในหวัข้อที่รายงานไว้ 
(Le) 
• ไม่แสดงแนวโน้มของข้อมูล หรือมีข้อมลูทีแ่สดงแนวโน้มในทางลบเป็นส่วนใหญ ่(T)  
• ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
• ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสาํคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I)  
  

10%, 15%, 
20% หรือ 25% 

• มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรเพียงบางเรื่องที่ตอบสนองต่อข้อกําหนด
พ้ืนฐานของหัวข้อ และมรีะดับผลการดําเนินการที่เริ่มดี (Le) 
• มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเรื่อง โดยบางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ (T) 
• แทบไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
• มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจ (I) 

30%, 35%, 
40% หรือ 45% 

• มีการรายงานผลการดําเนินการที่ตอบสนองต่อข้อกําหนดพื้นฐานของหัวข้อ และผลอยู่ใน
ระดับที่ดี (Le) 
• มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมลูส่วนใหญท่ี่แสดงนั้นมีแนวโน้มที่ดี (T)
• เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
• มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องที่มีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร (I) 

50%, 55%, 
60% หรือ 65% 

• มีการรายงานผลการดําเนินการที่ตอบสนองต่อข้อกําหนดโดยรวมของหัวข้อ  และผลอยู่
ในระดับที่ดี (Le) 
• แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจของ
องค์กร (T) 
• ผลการดําเนินการในปัจจุบันบางเรื่องอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเทียบเคียงกับตัวเปรียบเทียบ 
และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (C) 
• มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรเป็นส่วนใหญ่ด้านลูกค้าทีส่ําคัญ ตลาดที่สําคัญ 
และข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ (I) 

70%, 75%, 
80% หรือ 85% 

• มีการรายงานผลการดําเนินการที่ตอบสนองต่อข้อกําหนดย่อย ของหัวข้อและผลอยูใ่น
ระดับที่ดีถึงดีเลิศ (Le) 
• สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องสําคัญที่จะบรรลุพันธกิจขององค์กรไว้ได้
เป็นส่วนใหญ่ (T) 
• มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการดําเนินการในปัจจุบันเป็นจํานวนมากหรือ
เป็นส่วนใหญ่กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง และแสดงถึงความเป็นผู้นําใน
บางเรื่อง และมีผลการดําเนินการเชิงเปรียบเทียบที่ดีมาก (C) 
• มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรเป็นส่วนใหญ่ ในด้านลูกคา้ที่สําคัญ ตลาดที่
สําคัญ รวมทั้งข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการและแผนปฏิบัติการ (I) 

90%, 95% 
หรือ 100% 

• มีการรายงานผลการดําเนินการที่ตอบสนองต่อข้อกําหนดย่อย ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์ 
และอยู่ในระดบัที่ดีเลิศ (Le) 
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คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
• สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องสําคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุพันธกิจของ
องค์กร (T) 
• แสดงถึงความเป็นผู้นําในธุรกิจและเป็นระดับเทียบเคียงให้องค์กรอื่นในหลายเรื่อง (C) 
• มีการรายงานผลการดําเนินการขององค์กรและการคาดการณ์ผลการดําเนินการในด้าน
ลูกค้าที่สําคญั ตลาดที่สําคัญ รวมทั้งข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการและแผนปฏิบัติ
การเกือบทั้งหมด (I) 
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PROCESS  SCORING GUILDELINES (For use with category 1-6) 

SCORE PROCESS 
0% or 5% • No SYSTEMATIC APPROACH to item requirements is evident; 

information is ANECDOTAL. (A) 
• Little or no DEPLOYMENT of any SYSTEMATIC APPROACH is evident. 
(D) 
• An improvement orientation is not evident; improvement is achieved 
through reacting to problems. (L) 
• No organizational ALIGNMENT is evident; individual areas or work 
units operate independently. (I) 

10%, 15%, 
20%, 

or 25% 

• The beginning of a SYSTEMATIC APPROACH to the BASIC 
REQUIREMENTS of the item is evident. (A) 
• The APPROACH is in the early stages of DEPLOYMENT in most areas 
or work units, inhibiting progress in achieving the BASIC 
REQUIREMENTS of the item. (D) 
• Early stages of a transition from reacting to problems to a general 
improvement orientation are evident. (L) 
• The APPROACH is ALIGNED with other areas or work units largely 
through joint problem solving.(I) 

30%, 35%, 
40%, 

or 45% 

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the BASIC 
REQUIREMENTS of the item, is evident. (A) 
• The APPROACH is DEPLOYED, although some areas or work units are 
in early stages of DEPLOYMENT. (D) 
• The beginning of a SYSTEMATIC APPROACH to evaluation and 
improvement of KEY PROCESSES is evident. (L) 
• The APPROACH is in the early stages of ALIGNMENT with your basic 
organizational needs identified in response to the Organizational 
Profile and other process items. (I) 

50%, 55%, 
60%, or 65% 

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the OVERALL 
REQUIREMENTS of the item, is evident. (A) 
• The APPROACH is well DEPLOYED, although DEPLOYMENT may vary 
in some areas or work units. (D) 
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SCORE PROCESS 
• A fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement PROCESS 
and some organizational LEARNING, including INNOVATION, are in 
place for improving the efficiency and EFFECTIVENESS of KEY 
PROCESSES. (L) 
• The APPROACH is ALIGNED with your overall organizational needs 
identified in response to the Organizational Profile and other process 
items. (I) 

70%, 75%, 
80%, 

or 85% 

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, responsive to the 
MULTIPLE REQUIREMENTS of the item, is evident. (A) 
• The APPROACH is well DEPLOYED, with no significant gaps. (D) 
• Fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and 
organizational LEARNING, including INNOVATION, are KEY management 
tools; there is clear evidence of refinement as a result of 
organizational-level ANALYSIS and sharing. (L) 
• The APPROACH is INTEGRATED with your current and future 
organizational needs identified in response to the Organizational 
Profile and other process items. (I) 

90%, 95%, 

or 100% 

• An EFFECTIVE, SYSTEMATIC APPROACH, fully responsive to the 
MULTIPLE REQUIREMENTS of the item, is evident. (A) 
• The APPROACH is fully DEPLOYED without significant weaknesses or 
gaps in any areas or work units. (D) 
• Fact-based, SYSTEMATIC evaluation and improvement and 
organizational LEARNING through INNOVATION are KEY organization-
wide tools; refinement and INNOVATION, backed by ANALYSIS and 
sharing, are evident throughout the organization. (L) 
• The APPROACH is well INTEGRATED with your current and future 
organizational needs identified in response to the Organizational 
Profile and other process items. (I) 
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RESULTS SCORING GUILDELINES (For use with category 7) 

SCORE RESULTS 
0% or 5% • There are no organizational PERFORMANCE RESULTS and/or 

poor RESULTS in areas reported. (Le) 
• TREND data either are not reported or show mainly adverse 
TRENDS. (T) 
• Comparative information is not reported. (C) 
• RESULTS are not reported for any areas of importance to the 
accomplishment of your organization’s MISSION. (I) 

10%, 15%, 
20%,or 25% 

• A few organizational PERFORMANCE RESULTS are reported, 
responsive to the BASIC REQUIREMENTS of the item, and early good 
PERFORMANCE LEVELS are evident. (Le) 
• Some TREND data are reported, with some adverse TRENDS 
evident. (T) 
• Little or no comparative information is reported. (C) 
• RESULTS are reported for a few areas of importance to the 
accomplishment of your organization’s MISSION. (I) 

30%, 35%, 
40%, or 45% 

• Good organizational PERFORMANCE LEVELS are reported, responsive 
to the BASIC REQUIREMENTS of the item. (Le) 
• Some TREND data are reported, and a majority of the TRENDS 
presented are beneficial. (T) 
• Early stages of obtaining comparative information are evident. (C) 
• RESULTS are reported for many areas of importance to the 
accomplishment of your organization’s MISSION. (I) 

50%, 55%, 
60% or 65% 

• Good organizational PERFORMANCE LEVELS are reported, responsive 
to the OVERALL REQUIREMENTS of the item. (Le) 
• Beneficial TRENDS are evident in areas of importance to the 
accomplishment of your organization’s MISSION. (T) 
• Some current PERFORMANCE LEVELS have been evaluated against 
relevant comparisons and/or BENCHMARKS and show areas of good 
relative PERFORMANCE. (C) 
• Organizational PERFORMANCE RESULTS are reported for most KEY 
CUSTOMER, market,and PROCESS requirements. (I) 
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SCORE RESULTS 
70%, 75%, 
80%, or 85% 

• Good to excellent organizational PERFORMANCE LEVELS are 
reported, responsive to the MULTIPLE REQUIREMENTS of the item. 
(Le) 
• Beneficial TRENDS have been sustained over time in most areas of 
importance to the accomplishment of your organization’s MISSION. (T)
• Many to most TRENDS and current PERFORMANCE LEVELS have 
been evaluated against relevant comparisons and/or BENCHMARKS 
and show areas of leadership and very good relative PERFORMANCE. 
(C) 
• Organizational PERFORMANCE RESULTS are reported for most KEY 
CUSTOMER, market, PROCESS, and ACTION PLAN requirements. (I) 

90%, 95%, or 
100% 

• Good to excellent organizational PERFORMANCE LEVELS are 
reported, responsive to the MULTIPLE REQUIREMENTS of the item. 
(Le) 
• Beneficial TRENDS have been sustained over time in most areas of 
importance to the accomplishment of your organization’s MISSION. (T)
• Many to most TRENDS and current PERFORMANCE LEVELS have 
been evaluated against relevant comparisons and/or BENCHMARKS 
and show areas of leadership and very good relative PERFORMANCE. 
(C) 
• Organizational PERFORMANCE RESULTS are reported for most KEY 
CUSTOMER, market, PROCESS, and ACTION PLAN requirements. (I) 
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4. กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค ปี 2558-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

1. รับ
สมัคร 

3. กองแผนงานรวบรวมเอกสาร/
ประสาน คกก.ประเมินฯ  (1W) 

2. หน่วยงานแจ้งความจํานงเข้ารบัการ
ประเมินฯ มายังกองแผนงาน (2W) 

4. ประชุม คกก.ตรวจสอบรายงานและ
เตรียมการประเมินฯ  (1D) 

350 คะแนน 

5. กองแผนงานประสาน
แจ้งหน่วยงานเพื่อรับการ 
Site Visit (ล่วงหน้า 1M) 

6. Site Visit 
(2D) 

7. ผู้ประเมินฯ 
จัดทํารายงานการ
Site Visit (1W) 

8. ประชุม คกก. 
เพื่อจัดทํา 
Feedback 
report (1W) 

9. ส่งกลับ 
Feedback 
report ให้แต่
ละหน่วยงาน
(1W) 

10. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Yes No 

ประเมินทุก ..... ปี

หมายเหต ุ:  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีความหมายดังนี้ 

D หมายถึง ระยะเวลา (วัน) / DAY 

W หมายถึง ระยะเวลา (สัปดาห) / WEEK 

M หมายถึง ระยะเวลา (เดือน) / MONTH 
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รายละเอียดกระบวนการตรวจประเมนิ 
กระบวนการที่ 1 Independent Review 

1.1) รับสมัคร  
1.2) หน่วยงานแจ้งความจํานงเข้ารับการประเมินฯ โดยนําข้อมูลบันทึกลงในแผ่น CD แนบมาพร้อมกับ

แบบฟอร์มแสดงความจํานงเข้าร่วมการประเมินฯ ส่งมายังกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 
ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการรับสมัคร 2 สัปดาห์ ซึ่งหน่วยงานที่ประสงค์เข้ารับการประเมินจะต้องส่งเอกสารให้
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 

‐ แบบฟอร์มรับการประเมินฯ 
‐ Organization Profile 
‐ ผลการทบทวนองค์กรฯ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 

1.3) กองแผนงานรวบรวมเอกสารแจ้งความจํานง และประสานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเอกสาร
และประเด็นในการประเมินฯ (Site Visit) 

กระบวนการที่ 2 Consensus Review 
ประชุมคณะกรรมการประเมนิฯ  โดยนําเอกสารที่หน่วยงานแสดงความจํานงในการเข้ารับการประเมินฯ 

มาพิจารณาเบื้องต้น และวางแผนการลงประเมินฯ (Site Visit)  
กระบวนการที่ 3 Empowerment Site Visit  

3.1) กองแผนงานประสานแจ้งหน่วยงานที่รับการ Site Visit และคณะกรรมการประเมินฯ โดยประสาน
ล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนการ Site Visit  

3.2) ดําเนินการลงประเมินฯ(Site Visit) หน่วยงานตามแผนในเชิงของการ Empowerment โดยใช้
เวลาประมาณ 2 วัน ต่อหนึ่งหน่วยรับการประเมิน และผู้ประเมินจะต้องรายงานผลการตรวจประเมินฯและ
ข้อเสนอแนะทางวาจาให้ทางหน่วยงานรับการประเมินรับทราบผล 

3.3) ผู้ประเมินฯ จัดทํารายงานการSite Visit ภายหลังจากการตรวจประเมินฯเสร็จสิ้น ไม่เกิน 1 
สัปดาห์ มายังทีมเลขาฯคณะประเมินฯ  คือ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค เพื่อดําเนินการจัดทํา Feedback Report 
ต่อไป 

กระบวนการที่ 4 จัดทํา Feedback report  
ประชุม คกก. เพื่อจัดทํา Feedback report โดยกองแผนงานประสานคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูล

จากการประเมินฯ (Site Visit) และจัดทํา Feedback report ส่งกลับไปยังหน่วยงานรับการประเมินเป็นทางการ เพื่อ
นําเสนอผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพองค์กร ต่อไป 

กระบวนการที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เมื่อดําเนินการจัดทํา Feedback report แล้ว ควรจะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แต่ละหน่วยงาน

นําเสนอผลการดําเนินงานที่เป็น Best Practice และร่วมกันแบ่งปันแนวทางการดําเนินงานให้องค์กรกรมควบคุมโรค
มีคุณภาพ  โดยให้สํานักจัดการความรู้มาร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการนี้ด้วย   
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การสมคัรขอรบัการประเมินคณุภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
ประจําปี 2558-2559 

 
 

กรมควบคุมโรค โดยกองแผนงาน ขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคสมัครเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพหน่วยงานกรมควบคมุโรค เพื่อเป็นการยกระดบัประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดจนพัฒนาระบบควบคุมโรคใหม้ีคุณภาพ มาตรฐาน และเพื่อกระตุ้นให้
องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร ซ่ึงเป็นหลักประกันคุณภาพสร้างความ
ไว้วางใจให้กบัสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการสมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
 โหลดใบสมัครจากหน้าเว็ปไซด์กองแผนงาน  
 พิมพ์/เขียนข้อความในใบสมัคร  พร้อมให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานลงนาม  
 สแกนด์ส่งใบสมัครมายัง  อีเมลล์  planning_2005@hotmail.com  
 หรือส่งใบสมัครที่ : กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน (อาคาร4 ชั้น3)  กรมควบคุมโรค   
กระทรวงสาธารณสุข  เลขที่ 88/21 ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 

 
หมดเขตรับสมัคร 
 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558    
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :   น.ส.ฉันทนา  เจนศุภเสรี, ดร.กัญญารัช  วงศ์ภูคา  และ น.ส.กุลภัสสรณ์  ศริิมนัสสกุล 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์ 0-2590-3897,3898,3257      โทรสาร 0-2965-9588  
อีเมลล์  planning_2005@hotmail.com 
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หนังสือฉบับนี้ (ช่ือหน่วยงาน).................................................................................................................ให้ไว้

กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค เพื่อแสดงว่า หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค (Disease Control Organization Quality Criteria of 
DDC) รวมทั้งจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และให้ความร่วมมือต่อการตรวจเยี่ยมประเมิน (Site Visit)  อีกทั้งยินดีที่
จะเผยแพร่ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่นําไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ การยกระดับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบควบคุมโรคให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ต่อไป 
 
 

 
ลายมือชื่อผู้บริหารสูงสุด      ....................…………………… ……………… 

      (                                               )  
     ตําแหน่ง    …………………………………….…………….. 

วันที่   ............……/………………………/………...... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อ :   
น.ส.ฉันทนา  เจนศุภเสรี / ดร.กัญญารัช วงศ์ภูคา / น.ส.กุลภัสสรณ์  ศิริมนัสสกุล 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์ 0-2590-3897,3898,3257    โทรสาร 0-2965-9588  
อีเมลล์  planning_2005@hotmail.com 

 

 

 

ใบสมัครขอรับการประเมินคุณภาพระบบควบคุมโรค 
ประจําปี 2558-2559 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน : เนื่องจากเป็นระยะเริ่มต้น จึงจําเป็นต้องสร้างกลไกคณะกรรมการฯ  กําหนดเกณฑ์
คุณภาพองค์กรและการทดสอบเกณฑ์คุณภาพ การเข้าสู่กระบวนการประเมินและพัฒนา มีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

1. ขั้นศึกษาเกณฑ์คุณภาพ หรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพที่มีอยู่ (Review literature) เพื่อเป็นข้อมูล
นําเข้าเสนอต่อคณะกรรมการ 

2. ขั้นสร้างกลไก: แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการประเมินและพัฒนา
ระบบควบคุมโรค คณะกรรมการจัดทําเกณฑ์คุณภาพ และคณะกรรมการประเมิน โดย
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการประเมินจากภายนอก แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการควบคุมโรค 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ร่วมกันกําหนดบทบาทหน้าที่ และกําหนดแนวทางดําเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ 

3. ขั้นยกร่างเกณฑ์คุณภาพ และกําหนดวิธีการประเมินคุณภาพและการพัฒนาบ : เจตนารมณ์ 
แนวคิด  วัตถุประสงค์ กรอบการประเมิน กําหนดเกณฑ์การประเมินและพัฒนา 

4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาร่างเกณฑ์คุณภาพสําหรับใช้ประเมินหน่วยงาน ในกรมควบคุม
โรค 

5. ขั้นการตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์คุณภาพ : ตรวจสอบความตรงในเชิงโครงสร้างและเนื้อหา 
(Validity) โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก ส่วนความเที่ยง (Reliability) 
ของเกณฑ์นั้นได้อิงเกณฑ์มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพ MBNQA (Malcolm Baldrige National 
Quality Award) ของประเทศอเมริกา และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA-Thailand 
Quality Award)  

6. นําเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ความเห็นชอบ อนุมัติ ประกาศใช้ 
7. การสื่อสารกระบวนการประเมิน และการถ่ายทอดเกณฑ์คุณภาพลงสู่หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ มองเห็นคุณค่า ประโยชน์ของการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ 
8. การนําเกณฑ์คุณภาพไปใช้ : กําหนดวิธีการขั้นตอนการเข้ารับการประเมิน กําหนดองค์กรที่จะเข้า

รับการประเมิน การจัดทําปฏิทินลงประเมิน โดยจัดทําโครงการดังนี้ 
8.1 โครงการอบรมผู้ประเมิน 
8.2 โครงการอบรมผู้เขียนรายงานคุณภาพของหน่วยงาน 
8.3 โครงการปฏิบัติการประเมินคุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
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แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 

ลําดับ กิจกรรม พค. มิย. กค. สค. กย. หมาย
เหต ุ

1 ศึกษาเกณฑ์การให้รางวัลคุณภาพที่มีอยู่ 
(Review literature) 

      

2 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและพัฒนา
ระบบควบคุมโรค 

      

3 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1:แจ้งและทํา
ความเข้าใจ กําหนดกรอบการจัดทําเกณฑ์ 
มอบหมายงาน 

      

4 ยกร่างเกณฑ์การประเมินและการพัฒนา
ระบบ : 

      

5 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 : 

นําเสนอและพิจารณาเกณฑ์การประเมิน 

      

6 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 : พิจารณา
เห็นชอบเกณฑ์การประเมินและผู้ประเมิน 

      

7 การตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์การประเมิน
และการปรับปรุงเกณฑ์ 

      

8 นําเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติ จัดทําคําสั่งประกาศใช้ 

      

9 จัดทําโครงการอบรมผู้เขียนรายงาน 
(Application report writing) 

      

10 จัดทําโครงการอบรม ผู้ประเมิน       

11 จัดทําโครงการประเมินและพฒันาระบบ
ควบคุมโรคในองค์กรของกรมควบคุมโรค 

      

12 ติดตามประเมินผลในระยะเริม่ต้น       




