
แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

Strategic Performance Management System (SPMS)

ขั้นตอน

สวนที่ 1 การกำหนดเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร (5 วัน)
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กิจกรรม

อบรมใหความรูและ Workshop 1 วัน
09:00 - 16:00 น.
(ใน / นอกสถานที่)

2 วัน
09:00 - 16:00 น.
(ใน / นอกสถานที่)

2 วัน
09:00 - 16:00 น.
(ใน / นอกสถานที่)

2 วัน
09:00 - 16:00 น.

1 วัน

18 วัน

3 วัน

09:00 - 16:00 น.

1 วัน
09:00 - 16:00 น.

0.5 วัน/รุน

รุนละ 40 คน

09:00 - 16:00 น.
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เขารวมประชุม เพื่อรวบรวมขอมูลและชี้แจงแนวทางการใหคำปรึกษา

รวมตัดสินใจการกำหนดตารางการทำงาน

ประชุมเพื่อกำหนดเปาหมาย กลยุทธองคกร
 : อบรมใหความรูแกทีมบริหารและประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดระดับองคกร 
 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 วิธีการกระจายตัวชี้วัดขององคกรสูหนวยงานที่ขึ้นตรง 

กำหนดแนวทางการจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทำ Action Plan

 : รวบรวมขอมูลสำคัญที่เชื่อมโยงกับงานและตัวชี้วัด
 : การบันทึกฐานขอมูลดวย Excel File

 : อบรมใหความรูแกทีมทำงาน

ประชุมเพื่อติดตามและสรุปเปาหมายองคกรประชุมเพื่อติดตาม

และสรุปผล Strategic KPIs Workshop  

 : ประชุมเชิงปฏิบัติการกับทีมบริหาร Strategic KPIs Workshop 

 กำหนดวิสัยทัศน, ภารกิจ, คานิยม, กลยุทธ, เปาหมาย 
 แปล Vision สู การกำหนดเปาหมายประจำป 
 ทบทวนเปาหมาย 3-5 ป 
 ทบทวนเปาหมายประจำป 
 กำหนดผูรับผิดชอบในการจัดทำแผนรองรับเปาหมายองคกร 
 ที่ผูบริหารกำหนดทั้งแผน 3 ปและแผนปฏิบัติการรองรับ 

ลูกคา : เตรียมขอมูลดานการบริหารงานในปจจุบัน
(วิสัยทัศน/ภารกิจ/แผนธุรกิจ/ตัวชี้วัด)

ผลงานที่สงมอบ : ผูบริหารมีความรูในหลักการของ SPMS
(การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ) รับทราบถึงผลการดำเนิน
งานในภาพรวมของโครงการ และแนวทางการเตรียมขอมูล

ลูกคา : รวมกำหนด/ทบทวนขอมูล

ผลงานที่สงมอบ : กระบวนการ run workshop ใหเกิด
การทบทวนหรือกำหนด วิสัยทัศน, ภารกิจ, คานิยม, 
กลยุทธ, เปาหมาย ที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน KPIs
ของสายงาน/หนวยงาน

ลูกคา : รวบรวมขอมูล/แหลงที่มาของขอมูล

ผลงานที่สงมอบ : แนะนำแนวทางการบริหารขอมูลสำคัญ
ซึ่งเชื่อมโยงตอการจัดทำ Action Plan และ ตัวชี้วัด

ลูกคา : เตรียมขอมูลที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูง
(Data Preparation for Strategic KPIs)

ลูกคา : เตรียมขอมูลที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารระดับสูง
(Data Preparation for Strategic KPIs)

ผลงานที่สงมอบ : ผูจัดการฝายหรือหัวหนางานที่ไดรับ
มอบหมาย มีความรูในหลักการของ SPMS (การบริหาร-
ผลงานเชิงกลยุทธ ) มีแนวทางในการดำเนินการ และใหเห็น
ภาพกวางของ Corporate KPI และภาพของการทำงานที่จะ
ดำเนินการตอจากนี้ รวมถึงการเชื่อมตอ KPI สูระดับผูจัดการ

ลูกคา : จัดทำ Action Plan ที่สอดคลองกับ KPIs

ผลลัพธที่สงมอบ : ฉบับรางการ Cascade (เชื่อมตอ) KPI 
จากระดับบริหารไปจนถึงระดับรายบุคคลของแตละสวนงาน 
โดยจะเนนหนวยงานที่เปนกองหนากอน และตามดวยหนวย
งานสนับสนุน

ลูกคา : ผูจัดการนำเสนอ Action Plan 

กลุมเปาหมาย : Supervisor/Leader/Staff

อบรมใหความรูถึงหลักการของ SPMS 
(การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ)เพื่อใหทราบถึง
หลักการในการดำเนินการ และใหพนักงานมีความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลงานแบบใหม

ที่ปรึกษา/MD : ใหความเห็นในขอสรุปภาพรวมของ SPMS
ครั้งสุดทาย เพื่อเปนการยืนยันการดำเนินงานตอขององคกร

ผลงานที่สงมอบ : วิสัยทัศน, ภารกิจ, คานิยม, กลยุทธ,
กำหนด Corporate KPI และทำการ Cascade (เชื่อมตอ)
ใหระดับอื่นๆ

Man-day ผลที่จะไดรับ
ผูเขารวมทำ Workshop

xx = หลัก, x=สังเกตุการณ

MD Dir. Mgr. Sup. Staff

เวนระยะเพื่อเตรียมขอมูล 2 สัปดาห โดยลูกคาเปนผูดำเนินการในรายละเอียดตอจาก Workshop ตามที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนำ

สวนที่ 2 การกระจายเปาหมายองคกรสูทีมบริหาร  และ การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหนงงาน  (22 วัน) 

เวนระยะเพื่อจัดการขอมูล, จัดทำ Action Plan  1-2 สัปดาห

เวนระยะเพื่อรวบรวม Sheet ขอมูล 2 สัปดาห และจัดทำคูมือ PMS

สวนที่ 3 การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ (1-3 วัน) - OPTIONAL (รอเสนอราคาตามรุนที่จัดจริง)

SPMS
Meeting & Workshop
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 : อบรมใหความรูแกทีมทำงาน 

 แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดระดับองคกร 

 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 วิธีการกระจายตัวชี้วัดขององคกรสูหนวยงานที่ขึ้นตรง 

 : เริ่มการกระจายเปาหมายลงสูตำแหนงผูจัดการ 

 ติดตามและสรุปเปาหมายและแผนงานรองรับ 

 ชี้แจงเปาหมายองคกร 

 กำหนดหัวขอการประเมินผลงานสำหรับผูจัดการ 

อบรมใหความรูและ Workshop

: ทีมที่ปรึกษาเขารวมประชุม และทำ workshop เพื่อ 

 กระจายเปาหมายของ ผจก.สูตำแหนงงาน 

 กำหนดหัวขอการประเมินผลงานของแตละตำแหนง 

 จัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคล 

อบรม : “ระบบการประเมินผลงานบนพื้นฐานของ KPI”

 - ทีมที่ปรึกษาบรรยายความรู เพื่อใหความรู ความเขาใจ  

  - ใหความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติเชิงกลยุทธ 

  - เปดโอกาสใหพนักงานสะทอนความคิดเห็นสูระดับบริหาร 

  - ปรับทัศนคติใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองคกร 

ประชุมสรุป และตรวจสอบความถูกตอง

 นำเสนอการประเมินผลงานของแตละตำแหนงงานของทุกหนวยงาน

 ใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติและปรับแตงเปาหมายระหวางหนวยงาน

รวมวันทำงานทั้งหมด  

: จำนวนวัน (Man-day) ขึ้นอยูกับจำนวนฝายงาน

 หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน
 หนวยงาน

กำหนด KPI รายตำแหนง

วันสำรองเพื่อการตรวจสอบ Action Plan และ ตัวชี้วัด
(จะเรียกเก็บคาบริการ เมื่อจำเปนตองใชบริการที่ปรึกษา)

SPMS Workshop

Cascading
Individual KPI
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SPMS Meeting

SPMS Workshop

Cascading
Management Level

Corporate KPI

Corporate KPI Cascade

SPMS Knowledge

Manager KPI Cascade

Individual KPI Cascade

Final Presentation

Employee
Communication

N/A นำสง SPMS Final Sheet (Ms Excel File)
และคูมือการดำเนินการ 1 เลม

ที่ปรึกษารวบรวมสรุป sheet ทั้งหมด เพื่อสงมอบ  Final Sheets

MS Excel -  Final Sheet
Final SPMS Sheet

& Manual

Data Gathering

SPMS Knowledge
& Framework

Confirm
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