
  

 

 

เกณฑ์ SEPA 2556 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการ (OPR)  

 

 3-5 กรกฎาคม 2556 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส ำหรับรัฐวสิำหกิจกลุ่ม C 



ก าหนดการ 

เกณฑ์ SEPA 2556 
            
 

Systems Focus 2  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2 

SEPA Criteria 



ค่ำนิยม/แนวคิด 
กำรบริหำรองค์กรที่ดี 

 ชี้แนะประเด็นที่ควรด ำเนินกำร / ปรับปรุง 
 ให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรทั้งระบบ 
 ปรับให้เหมำะสมกับรัฐวิสำหกิจ 
 มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ลมดุล 
 ไม่บังคับว่ำต้องท ำอย่ำงไร 

เกณฑ์ SEPA  

 

ประเมิน 
• หำโอกำสปรับปรุง 
• ระดับกำรพัฒนำ 
  

State Enterprise Performance Appraisal System 
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 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



1.  มุ่งเน้นควำมสมดุล 
2.  น ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ 
3.  ให้ควำมส ำคัญต่อลูกค้ำ  
4.  มีกำรเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับองค์กร 
5.  เห็นคุณค่ำของบุคลำกรและคู่ค้ำ 
6.  มีควำมคล่องตัว 
7.  มุ่งเน้นอนำคต 
8.  จัดกำรเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
9.  จัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง 
10.  รับผิดชอบต่อประเทศชำติและสังคม 
11.  มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และสร้ำงคุณค่ำ 
12.  มีมุมมองเชิงระบบ 

ค่านยิมหลักและแนวคิดของเกณฑ์ SEPA 

HPO’s DNA 

Systems Focus 3131313131
3131 
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 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



• การมุ่งเน้นอนาคต 

การน าองค์กร 

ผลลัพธ์ดา้นการน าองค์กร 
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ค่านิยมหลัก 

ขององค์กร 

ที่เป็นเลิศ 

การมุ่งเน้นบุคลากร 

ผลลัพธ์ดา้นการมุง่เน้นบุคลากร 

12 ค่ำนิยมหลกัขององค์กรที่เป็นเลิศ      6 กระบวนกำรที่เปน็ระบบ      6 ผลลพัธ์ทีส่มดุล   

ค่านยิมหลักองค์กรที่เป็นเลิศและเกณฑ์ SEPA 5 SEPA Criteria 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

   7. ผลลัพธ์   
  
-  ผลิตภัณฑ์และบริการ 
- การมุ่งเน้นลูกค้า 
- การเงินและตลาด 
- การมุ่งเน้นบุคลากร 
- ประสิทธิผลกระบวนการ 
- การน าองค์กร 6. การมุ่งเน้น 

การปฏิบัติการ 

5. การมุ่งเน้น 

บุคลากร 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

3. การมุ่งเน้น 

ลูกค้า 

และตลาด 

1. การน าองค์กร 

2.  การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 

 

 
• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร 
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ  

  

 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 

 

 
 

• สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ความสัมพันธ์กบัภายนอกองคก์ร 
• บรรยากาศดา้นการแข่งขัน บริบทดา้นยทุธศาสตร ์ ความเสี่ยง ระบบปรบัปรงุผลด าเนินการ  

  

 

Systems Focus 6  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 6 

SEPA Criteria 



1. การน าองค์กร 

ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม 

1.1 การน ารัฐวิสาหกิจ                      

โดยผู้น าระดับสูง 

1.2 การก ากับดแูลและ                       

ความรบัผิดชอบต่อประเทศชาติ

และสังคม 

(1) (2) 

7 หมวด 

18 หัวข้อ 

33 ประเด็น

พิจารณา 

หมายเหต ุ

ข.  การสื่อสารและผลการ

ด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ 

83 ค าถาม 

55 หมายเหตุ 

(3) 

องค์ประกอบของเกณฑ์  SEPA  

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 42 ค าถาม 

7 Systems Focus  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 7 

SEPA Criteria 



หมายเลขหัวข้อ ซ่ือหัวข้อ 

ข้อก าหนดพื้นฐาน 

ของหัวข้อ 

ข้อก าหนดโดยรวม 

ของหัวข้อ แยกเป็น 

เรื่องท่ีต้องพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนนหัวข้อ 

 

ข้อก าหนดต่างๆที่เป็นค าถาม 

ในแต่ละประเด็นพิจารณา            

หมายเหตุมีจุดประสงค์เพื่อ 

1.อธิบายค าศัพท์ และข้อก าหนด

ที่ส าคญัให้ชัดเจน 

2.ให้ค าแนะน าในการตอบ 

3. ระบุหรืออธิบายความเชื่อมโยง

ที่ส าคญั 

 

 

รูปแบบของหัวข้อ 

8 Systems Focus  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 8 

SEPA Criteria 



9  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

SEPA Criteria 
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บริบทของรัฐวิสาหกิจ: ภาพรวมขององค์กรเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบ 
ต่อการด าเนินการขององค์กร และความท้าทายที่ส าคัญทีอ่งค์กรเผชิญอยู่ 

(1) ลักษณะองคก์ร:  
       คุณลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคืออะไร 
 
       ให้อธิบำยถึง 
              ก. สภำพแวดล้อมกำรด ำเนนิงำนของรัฐวิสำหกิจ     
              ข. ควำมสัมพันธ์ที่ส ำคัญกับลูกค้ำผู้ส่งมอบคู่ค้ำและ 
               ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(1) ผลิตภัณฑ:์  
      รัฐวิสาหกิจมผีลิตภัณฑ์และบริการหลักอะไรบ้าง 
      กลไกที่ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าคืออะไร 

(2) วิสัยทัศนแ์ละภารกิจ: 
      ลักษณะที่เด่นชัดของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร 
      จุดประสงคว์ิสัยทัศน์ค่านิยม และภารกิจของรัฐวิสาหกิจที่ไดป้ระกาศ  
        ไว้คืออะไร  
      ความสามารถพิเศษ(core competencies) ของรัฐวิสาหกิจคืออะไร   
       มีความสัมพันธ์กับภารกิจของรัฐวิสาหกิจ อย่างไร  

 1. ก. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ     

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร: 

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร  

 จ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอย่างไร  

 มีการศึกษาระดับใด   

 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพัน ในการบรรลภุารกิจ และ   
   วิสัยทัศน์ของ รัฐวิสาหกิจคืออะไร   
 บุคลากรและภาระงานในรัฐวิสาหกิจ มีความหลากหลายอย่างไร   
   กลุ่มที่จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรอง กับองค์กรมีใครบ้าง  สิทธิประโยชน์  
   ส าคัญ  รวมทั้งข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
   มีอะไรบ้าง 
  

 1. ก. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ     

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(4) สินทรัพย:์ 

      รัฐวิสาหกิจมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 

(5) ข้อก าหนดด้านกฎระเบียบ:  

      รัฐวิสาหกิจด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ          
        อะไรบ้าง  
      กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
        ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงานการรับรอง หรือข้อก าหนด  
        ด้านการจดทะเบียนมาตรฐานอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง และ  
        กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมการเงิน และผลิตภัณฑ์ทีบ่ังคับ  
        ใชก้ับรัฐวิสาหกิจมีอะไรบ้าง 

 1. ก. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ     

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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1. ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร: 

      โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลขององค์กรเป็นอย่างไร 

      ความสัมพันธ์ด้านการรายงานระหว่าง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกับ   
        ผู้น าระดับสูงเป็นอย่างไร 

(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:   

      ส่วนตลาด  กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ  
        รัฐวิสาหกิจคืออะไร 
 

      กลุ่มดังกล่าว มีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้าง   
        เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการและการให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และ 
        การปฏิบัติการ 
      ความแตกต่างในความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมี 
        อะไรบ้าง 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(3) ผู้ส่งมอบและคู่ค้า: 
      ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญคือใคร  
      บทบาทของผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความร่วมมือ ในระบบงาน   
        กระบวนการผลิต  และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบริการ  และ 
        การให้บริการช่วยเหลือลูกค้าที่ส าคัญคืออะไร 
               กลไกที่ส าคัญในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความร่วมมือ คือ  
        อะไร 

      ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความร่วมมือมีบทบาทหรือไม่ และอย่างไรใน 
        กระบวนการสร้างนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ 
                 ความต้องการที่ส าคัญทีสุ่ดของห่วงโซ่อุปทานของรัฐวิสาหกิจคืออะไร 

1. ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.  ความท้าทายต่อรฐัวิสาหกิจ:  
 

     ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญของรัฐวิสำหกิจคืออะไร 
 
 
       ให้อธิบายถึง 
            ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
            ข. ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
                ที่ส าคัญ 
            ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของรัฐวสิาหกิจ 
  

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(1) ล าดับในการแข่งขัน: 

  รัฐวิสาหกิจอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน 

• ขนาดและการเติบโตของรัฐวิสาหกิจเมื่อเปรียบเทียบกับ 
    องค์กรในอุตสาหกรรมหรอืตลาดเดียวกันเป็นอย่างไร   
  จ านวนและประเภทของคูแ่ข่งของรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างไร 

(2) การเปล่ียนแปลงด้านการแข่งขัน: 

• ปัจจัยหลักทีท่ าให้รัฐวิสาหกิจประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบ  
   กับคู่แข่ง  และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อสภาวะ 
   การแข่งขันของรัฐวิสาหกิจคืออะไรบ้างรวมถึงโอกาสส าหรับการ 
   สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือมีอะไรบ้าง 
  

2. ก.  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



18 

(3) 
  

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ: 

•  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญใน 

    อุตสาหกรรมเดียวกันมีอะไรบ้าง  

• แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญจากอุตสาหกรรมอ่ืน 

    มีอะไรบ้าง 

• อะไรเป็นข้อจ ากัด (ถ้ามี) ในการหาข้อมูลเหล่านัน้ 

2. ก.  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



 

     •  ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ รวมทั้ง       

         ความเสี่ยง ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ และด้านทรัพยากร 

         บุคคลขององค์กรคืออะไร ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่ 

         ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรคืออะไร 

19 Systems Focus  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 19 

SEPA Criteria 

2. ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

 • ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่สง่ผลกระทบต่อความยั่งยืน  

     ของรัฐวิสาหกิจคืออะไร 



 

     ส่วนประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ     
รวมทั้งการประเมินผล  กระบวนการเรียนรู ้ และกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมคืออะไร 

20 Systems Focus  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 20 

SEPA Criteria 

2. ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 



21  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

SEPA Criteria 
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1.1 การน ารฐัวิสาหกิจโดยผู้น าระดับสูง (70 คะแนน) : 
  

      ผู้น ำระดับสูงน ำรัฐวิสำหกิจอย่ำงไร  
 
 
                ให้อธิบายว่าผู้น าระดับสูง  
              ก.  ชี้น าและ 
                   สร้างองค์กรใหม้ีความยั่งยืนอย่างไร                 
              ข.  สื่อสารกับบุคลากร และ 
                   กระตุ้นให้มีผลการด าเนินการที่ดีอย่างไร 
 
 
  

หมวด 1.  การน าองค์กร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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1.1 ก.  การชีน้ าและท าใหอ้งค์กรยั่งยืน 

      (1)  วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 • ผู้น าระดับสูงมีแนวทางก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม 

 • ผู้น าระดับสูงมีแนวทางถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านระบบการ 
              น าองค์กรเพื่อใหบุ้คลากร  ผู้ส่งมอบ  และคู่ค้าที่ส าคัญ รวมทั้ง 
              ลูกค้า  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ ๆ น าไปปฏิบัติ  
              (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

 • ผู้น าระดับสูงแสดงให้เหน็เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยม 

               ขององค์กร 

1.1 การก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่ส าคัญ 

1.3 การดูแลตดิตามผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(2) การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติปฏิบัติ 
       อย่างมีจริยธรรม 
 

             • ผู้น าระดับสูงมีแนวทางที่ท าให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
               กฎหมายและมีจริยธรรม 

1.1 ก.  การชีน้ าและท าใหอ้งค์กรยั่งยืน 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



25 

   (3)  การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 

    • ผู้น าระดับสูงสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน ด้วยการท าให้องค์กร 
          ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

  มีแผนเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุ   
     ภารกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ปรับปรุงผลการด าเนินการ   
 ท าให้องค์กรเป็นผู้น าด้านผลด าเนินการ  
 สร้างนวัตกรรม   
 ความคล่องตัวขององค์กร 
 การเรียนรู้ระดบัองค์กรและระดับบุคคล  
 การสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

(พิจารณาตามความเหมาะสม) 

1.1 ก.  การชีน้ าและท าใหอ้งค์กรยั่งยืน 

แผนงานการบรหิารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยทุธ์ประจ าป ีและมีเป้าหมายที่สอดคล้องกนั รวมทัง้การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง มีการพิจารณาความเหมาะสม/เพียงพอของแผนงานปกต ิ

การจัดการต่อความเสี่ยงที่มีล าดับสงู Risk Based Internal Control การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดขอบ 
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 • ผู้น าระดับสูงมีส่วนร่วม 

  การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
  การพัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กร 

 • ผู้น าระดับสูงด าเนินการพฒันาและเสริมสร้าง  

    ทักษะการเป็นผู้น าของตนเอง   

1.1 ก.  การชีน้ าและท าใหอ้งค์กรยั่งยืน 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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        (1)  การสื่อสารและสร้างความผูกพัน 
        •  ผู้น าระดับสูงมีแนวทางการสื่อสารกับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร   
        •  ผู้น าระดับสูงกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา  และ  
            เป็นลักษณะสองทางทั่วทั้งองค์กร    

• ผู้น าระดับสูงท าให้บุคลากรทุกคนมีความผูกพันกับรัฐวิสาหกิจ 

• ผู้น าระดับสูงมีส่วนร่วมในการก าหนดรางวัลให้รางวัล  
   และยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อ 

 ส่งเสริมใหเ้กิดผลการด าเนินการที่ดี   
 ท าให้บุคลากรให้ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้า  

และต่อความส าเร็จของรฐัวิสาหกิจ 

1.1 ข. การสือ่สารและท าให้รัฐวสิาหกจิมีผลการด าเนินการดี 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



28 

1.1 ข. การสือ่สารและท าให้รัฐวสิาหกจิมีผลการด าเนินการดี 

   (2)  ความจริงจังในการปฏิบัติการ 

      • ผู้น าระดับสูงท าให้บุคลากรมีความจริงจังในการปฏิบัติการ  เพื่อ 

           ปรับปรุงผลการด าเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ 

      • ผู้น าระดับสูงทบทวนตัววัดอะไรบ้าง เพื่อท าให้ทราบถึง 
            สิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  

     • ผู้น ำระดับสูงก ำหนดเป้ำหมำยผลด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงคุณค่ำ 

              ให้ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นอย่ำงสมดุล   

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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แนวทางที่รัฐวิสาหกิจอาจน าไปปฏิบัติ 
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 1.2  การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม (50 คะแนน) :  
         

         รัฐวิสำหกิจก ำกับดูแลองค์กร และแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงไร 
      
             

            ให้อธิบาย 
                 ก.  ระบบการก ากับดูแล และแนวทางการปรับปรุงการน าองค์กร   
                 ข.  การด าเนินการที่ท าให้มั่นใจว่า องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย  
                      และประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม   
                 ค.  การมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนที่ส าคัญ 
 

หมวด 1.  การน าองค์กร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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1.2 ก.  การก ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจและการปรับปรุงการน าองค์กร 

 (1)  ระบบการก ากับดูแล 

     • รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการก ากับดูแลองค์กร  และท าให้บรรลผุลใน 
           ประเด็นที่ส าคัญต่อไปนี้  

 บทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
 ความโปร่งใสในการปฏิบัติการ และนโยบายในการเปิดเผย 
    ข้อมูลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอสิระ 
 การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้น 

(พิจารณาตามความเหมาะสม) 

1. บทบาทและการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ 1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ* 

1.3 การดูแลติดตามผลการด าเนนิงาน 1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 (2)  การประเมินผลการด าเนินการ 

       • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางประเมินผลการด าเนินการของผู้น าระดับสูง  
      • รัฐวิสาหกิจใช้การประเมินผลการด าเนินการมาเชื่อมโยงกับระบบ   
              แรงจูงใจ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

      • รัฐวิสาหกิจประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

      • ผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้ผลการทบทวนผลการ  
              ด าเนินการดังกล่าว  ไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของการน า 
              รัฐวิสาหกิจของผู้น าแต่ละคน และของคณะกรรมการ รวมทั้งระบบ 
              การน าองค์กร 

1.2 ก.  การก ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจและการปรับปรุงการน าองค์กร 

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

1.4 การประเมินผลงานของผู้บรหิารระดบัสูงและผู้บริหารสงูสุด 

2.2 การสง่เสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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1.2 ข.   การประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและอย่างมีจรยิธรรม 

  (1)  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย 

       • รัฐวสิาหกิจมีวิธีการจัดการ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์  การบริการ 

              และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม  

       • รัฐวิสาหกิจคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มี   

             ผลต่อผลิตภัณฑ์  บริการ  และการปฏิบัติการทั้งในปัจจุบัน 
            และในอนาคต   
                รวมทั้งเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกล่าว  

1.7 การสง่เสริมการด าเนนิงานด้าน CG และ CSR* 

ควบคุมภายใน:ระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนนิงานและ 
การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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  • รัฐวิสาหกจิใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม   
      (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

  • รัฐวิสาหกจิมีกระบวนการ  ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
      เพื่อให้เปน็ไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ก าหนด 
      หรือดีกว่า (ตามความเหมาะสม) 
  •  รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการ  ตัววัด  และเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
      เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  บริการ  และ 
      การปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ 

1.2 ข.   การประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและอย่างมีจรยิธรรม 

1.7 การสง่เสริมการด าเนนิงานด้าน CG และ CSR* 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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  (2)   การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

      • รัฐวิสาหกิจส่งเสรมิ  และท าให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติ 
              อย่างมีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี   

          • รัฐวิสาหกิจมีตัววัดหรือตัวชี้วัดเพื่อตรวจติดตาม 

             การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

      • รัฐวิสาหกิจตรวจติดตาม และ ด าเนนิการหากมี 
              การประพฤติการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรม 

1.2 ข.   การประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและอย่างมีจรยิธรรม 

1.7 การสง่เสริมการด าเนนิงานด้าน CG และ CSR* 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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1.2 ค.  ความรับผิดชอบตอ่ประเทศชาติ  สังคม และการสนับสนุนชมุชนที่ส าคัญ 

  (1)  ความผาสุกของสังคม 

       • รัฐวสิาหกิจน าประเด็นการพัฒนาประเทศความผาสุกและ                  

              ผลประโยชน์ของสังคมมาเป็นส่วนหนึ่ง ในยทุธศาสตร์และ 
              การปฏิบัติงานประจ าวัน 

      • รัฐวสิาหกิจมีวิธีการก าหนดกิจกรรมที่รฐัวิสาหกิจจะด าเนินการ 
             หรือให้การสนับสนนุเพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม และระบบ  
             เศรษฐกิจดีขึ้น 

1.7 การสง่เสริมการด าเนนิงานด้าน CG และ CSR* 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 (2)  การสนับสนุนชุมชน 

      • รัฐวิสาหกิจให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
              ที่ส าคัญต่อองค์กร 

      •  รัฐวิสาหกิจมีวิธีการก าหนดชุมชนที่ส าคัญต่อรัฐวิสาหกิจและ 
              ให้ระบุชุมชนดังกล่าว 

      •  รัฐวิสาหกิจมีวิธีการก าหนดกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน รวมถึง 
              กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร 

      •  ผู้น าระดับสูงและบุคลากรมีส่วนร่วมกับในการพัฒนาชุมชน 

1.2 ค.  ความรับผิดชอบตอ่ประเทศชาติ  สังคม และการสนับสนุนชมุชนที่ส าคัญ 

1.7 การสง่เสริมการด าเนนิงานด้าน CSR* 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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แนวทางที่รัฐวิสาหกิจอาจน าไปปฏิบัติ 



39  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

SEPA Criteria 
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            2.1  การจัดท ายุทธศาสตร์ (40 คะแนน): 
 

                        รัฐวิสำหกิจมีกระบวนกำรอย่ำงไร ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 
 
 
                     ให้อธิบาย 
                         ก. กระบวนการก าหนดยทุธศาสตร์ เพื่อจัดการกับ 
                             ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์ 
                             จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์   
                         ข. สรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ 
                             รัฐวิสาหกิจและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
 
  

หมวด 2.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.1 ก.    การจัดท ายุทธศาสตร์  

           (1)   กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

     • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
                     (ให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการ และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ) 

     • กระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์สำมำรถระบุจุดบอดที่ 
                          อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 

 • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอยา่งไร ในการก ำหนดควำมสำมำรถพิเศษ 
                  ขององค์กร  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  และความได้เปรียบเชิง        
              ยุทธศาสตร์  (ที่แสดงไว้ในบริบทของรัฐวิสาหกิจข้อ 2)  

 • กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร 
 • รัฐวิสาหกิจก าหนดกรอบเวลา  และท าให้กระบวนการวางแผน 
               เชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้อง กับกรอบเวลาดังกล่าวอย่างไร 

1.1 การก าหนดให้มแีผน ทิศทาง กลยุทธ ์นโยบายและเป้าหมายที่ส าคญั 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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         (2)  การก าหนดยุทธศาสตร์ 

   • รัฐวิสำหกิจน ำปัจจัยที่ส ำคัญต่อไปนี้ มำประกอบกำรวำงแผนเชิง 
                  ยุทธศำสตร์ รวมถึงมีแนวทำงกำรรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูลและ 
                  สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่ำว 

             Statement of Directions 
      จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของรัฐวิสำหกิจ 
         สัญญำณบ่งชี้แต่เนิ่นๆถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญด้ำน 
              เทคโนโลยี  ตลำด  ควำมนิยม  ของลูกค้ำ  กำรแข่งขัน และ  
              สภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

2.1 ก.    การจัดท ายุทธศาสตร์  

  ควำมยั่งยืนของรัฐวิสำหกิจในระยะยำว ซึ่งรวมถึง   
       ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กรที่จ ำเป็น 
 

 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ำ (Value Drivers)   
 ควำมสำมำรถในกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ไปด ำเนนิกำรให้ส ำเร็จ 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี ตำมแนวทำง COSO (ERM- 
       integrated Framework) ซึ่งรวมถึง Portfolio View of Risk,  
       Risk Appetite และ Risk Tolerance 
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 เป้าหมายในแผนบริหารความเสี่ยงมีการถ่ายทอดลงถึงระดับฝ่ายและ 
     สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละฝ่ายงาน 
 มีหน่วยงานเพื่อจัดการความเสี่ยง มีแผนงานทีช่ัดเจน  
     รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน 
 มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง  
     ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถ 
     รายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส 
มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง 
มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ  

แผนงานการบริหารความเสี่ยงปรากฏในแผนกลยุทธ์ประจ าปี และ 
      มีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
มีการพิจารณาความเหมาะสม/เพียงพอของแผนงานปกติ 
มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
  มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน  
      โดยมีการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง I/L ที่ชัดเจนเป็นระบบ 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีคุณสมบัติของคู่มือที่ดีครบถ้วนและ 
      มีการเผยแพร่ คู่มือการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ 

ระดับ 3 
 

ระดับ 2 
 

เกณฑ์ประเมนิการบริหารความเสี่ยง 
 



44 

มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ/์ 
มีการวางแผน/การลงทุน ( Linkage between risk and policy) 
มีการทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงสม่ าเสมอ (Revise)  
จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนบัสนุนการบริหารความเสี่ยง (Culture) 
มีการสนับสนุนการบริหารฯเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงานและ 
      สัมพันธ์กับค่าตอบแทน (Incentive)  
   การบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับ   
      องค์กร (Value Creation) 
ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง (Risk Result)  
    Portfolio View of Risk 
    Integrate Governance ,Risk and Compliance 

เกณฑ์ประเมนิการบริหารความเสี่ยง 
         ระดับ 4 และ ระดบั 5 

ระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการบรหิารความเสี่ยง 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.1 ข.   วัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 (1)  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

      • วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจมีอะไรบ้าง   

               และให้แสดงตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านัน้   

      • เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้  

               คืออะไร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.1 ข.   วัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 (2)  การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ 

     • รัฐวิสาหกิจน าประเด็นต่อไปนี้ มาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
             อย่างไร ให้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับ   
             ประเด็นเหล่านี้ 

 การตอบสนองความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์     
      ปัจจัยขับเคลื่อน มูลค่า  ปัจจัยเสี่ยง และ 
      การบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสของธุรกิจ 
 กำรตอบสนองต่อโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์และ 
       บริกำร  กำรปฏิบัติกำร  และรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของรัฐวิสำหกิจ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.1 ข.   วัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

     กำรใช้ประโยชน์จำกควำมสำมำรถพิเศษขององค์กรที่ปัจจุบันและ   
       ด ำเนินกำร เพื่อให้องค์กรมคีวำมสำมำรถพิเศษใหม่ ที่อำจจ ำเป็นในอนำคต 
 ควำมสมดุลระหว่ำงโอกำสในระยะสั้นกับระยะยำว และควำมสมดุลระหว่ำง

ควำมท้ำทำยในระยะสั้นกับระยะยำว 
     ควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญทั้งหมด 
      กำรเพิ่มควำมสำมำรถของรัฐวิสำหกิจ เพื่อปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
           อย่ำงรวดเร็วของตลำด 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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แนวทางที่รัฐวิสาหกิจอาจน าไปปฏิบัติ 
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           2.2 การถ่ายทอดยทุธศาสตร์เพือ่น าไปปฏิบัติ  (40 คะแนน): 
 

                 รัฐวิสำหกิจถ่ำยทอดยุทธศำสตร์เพื่อน ำไปปฏิบัติอย่ำงไร  
 
                    ให้อธิบาย 
                         ก. กระบวนการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่ 
                             แผนปฏิบัติการ  ให้สรุปแผนปฏิบัติการการถ่ายทอด 
                             เพื่อน าไปปฏิบัติ  และตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่ส าคัญ 
                             ของผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง  
                         ข. ให้คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของตัววัด 
                             หรือดัชนีชี้วัดดังกล่าว เปรียบเทียบกับผลด าเนินการ 
                             ของคู่เปรียบเทียบที่ส าคัญ  
 

หมวด 2.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.2 ก.  การจดัท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ 

 (1)   การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

      • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ   
      • แผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะยาวที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ   
              รวมทั้ง  แผนปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic     
              Improvement Plan) มีอะไรบ้าง (พิจารณาตามความเหมาะสม)  
              และให้แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนดังกล่าวกับ 
              วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์      

      • กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญที่วำงแผนไว้ ในด้ำนผลิตภัณฑ์  
                 ลูกค้ำ และตลำด ผู้ส่งมอบ และคู่ค้ำ มีหรือไม่ และ 
                 ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว รัฐวิสำหกิจจะด ำเนินกำรอย่ำงไร  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.2 ก.  การจดัท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ 

   (2)   การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  

 • รัฐวิสาหกิจถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรให้น าไป 

               ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมถึงไปยังผู้ส่งมอบและคู่ค้าที่ส าคัญ  
               (พิจารณาตามความเหมาะสม)  
               เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  

 • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร  เพื่อท ำให้ผลกำรด ำเนินกำร 
                  ที่ส ำคัญตำมแผนปฏิบัติกำรนี้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน  

เป้าหมายในแผนบรหิารความเส่ียงมีการถ่ายทอดลงถึงระดับฝ่าย 
และสอดคล้องกับเป้าหมายในแผนปฏิบตัิการประจ าปีในแต่ละฝ่ายงาน 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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2.2 ก.  การจดัท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ 

   (3)   กำรจัดสรรทรัพยำกร  

 •  รัฐวิสำหกิจจัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นๆ  เพื่อท ำให้ 
                   มั่นใจว่ำ  มีพร้อมเพื่อสนับสนุนให้ แผนปฏิบัติกำรบรรลุผลส ำเร็จ  
                   และเพียงพอต่อพันธะผูกพันในปัจจุบัน  

 • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรจัดสรรต้นทุนสินทรัพย์ 
                  และก ำหนดรำคำถ่ำยโอน(พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม)   

 • รัฐวิสำหกิจจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและควำมเส่ียงด้ำนอื่นๆ 

                   ที่เกี่ยวกับแผนดังกล่ำวอย่ำงไรเพื่อท ำให้มั่นใจว่ำรัฐวิสำหกิจมี    
                   ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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  (4)   แผนด้านบุคลากร  

       • แผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลหรือแผนด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญที่ 

                   ท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร 
                   ทั้งระยะสั้นและระยะยำวมีอะไรบ้ำง  

 • แผนดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรอย่ำงไร กับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 

                   ต่อบุคลำกร  และต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรด้ำนขีด   
                   ควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังบุคลำกรที่อำจเกิดขึ้น 

2.2 ก.  การจดัท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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           (5)   ตัววัดผลการด าเนินการ  

     • ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ที่ใช้ติดตาม 
                      ผลส าเร็จและ ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง       

     • รัฐวิสาหกิจด าเนนิการอย่างไร ในการท าให้ระบบการวัดผล 
                      โดยรวมของแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้รฐัวิสาหกิจด าเนินการ 
                      อย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
     • รัฐวิสาหกิจด าเนนิการอย่างไร ในการท าให้ระบบการวัดผล 
                      ดังกล่าวครอบคลุม หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                      ที่ส าคัญทั้งหมด 

2.2 ก.  การจดัท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ 

           (6)   การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

     • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรปรับเปลี่ยนและน ำ 
                          แผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ  ในกรณีที่สถำนกำรณ์บังคับให้ 
                          ปรับเปลี่ยนแผนและน ำแผนไปปฏิบัติอย่ำงรวดเร็ว 
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2.2 ข.    การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

     • ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
                      ของรัฐวิสาหกิจ ตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ 
                      ที่ระบุไว้ในข้อ [2.2ก. (5)] มีอะไรบ้าง 

     • ผลกำรด ำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้ของตวัวัดหรือตัวชี้วัดเหล่ำนี้เป็น   
                          อย่ำงไร เม่ือเปรียบเทียบกับ ผลกำรด ำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้ของ 
                          คู่แข่งหรือองคก์รในระดับที่เทียบเคียงกันได้  

     • ผลกำรด ำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้เปรียบเทียบได้อย่ำงไร กับ 
                          ระดับเทียบเคียง (Benchmarks) เป้ำประสงค(์Goals) และ 
                          ผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญที่ผ่ำนมำ (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 
    • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำง 

                  ระหว่ำงผลกำรด ำเนินกำรปัจจุบัน หรือที่คำดกำรณ์ไว้เมื่อ 
                      เปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 
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แนวทางที่รัฐวิสาหกิจอาจน าไปปฏิบัติ 
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SEPA Criteria 
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           3.1 ความรู้เกี่ยวกบัลูกค้าและตลาด  (50 คะแนน): 
 

                 รัฐวิสำหกิจหำและใช้ควำมรู้เกี่ยวกับลูกค้ำและตลำดอย่ำงไร 
 
 
                     ให้อธิบายว่า  
                          ก.  รัฐวิสาหกิจก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง และ           
                               ความส าคัญเชิงเปรยีบเทียบที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
                               ของลูกค้า และตลาด อย่างไร 
                          ข.  การประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า 
                               อย่างไร 
 

หมวด 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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3.1 ก.   การรับฟังลูกค้า  

  (1)   การจ าแนกลูกค้า 

      • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรจ ำแนกลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ  
                 และส่วนตลำดในปัจจุบัน และในอนำคต 

        • รัฐวิสำหกิจน ำลูกค้ำของคูแ่ข่ง และลูกค้ำตลำดอื่นๆ ที่พึงมีใน 

                 อนำคตมำประกอบกำรพิจำรณำจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำดังกล่ำวอย่ำงไร 

      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดลกูค้า กลุ่มลูกค้า  
              และส่วนตลาดเป้าหมายที่รัฐวิสาหกิจจะด าเนินการเพื่อให้มาซื้อ 
              และใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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   (2)   การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน   

 • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการรับฟังลูกค้า  เพื่อหาความต้องการ 
               และความคาดหวังของ ลูกค้า  รวมทั้งระดับความส าคัญเชิง 
               เปรียบเทียบในมมุมองของลูกค้าเพื่อให้ได้สารสนเทศที่น าไป 
               ด าเนนิการต่อได้ 

 • วิธีการรับฟังลูกค้ามีความแตกต่างกันหรือไม่และอย่างไร 
               ระหว่างลูกค้ากลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาด 

3.1 ก.   การรับฟังลูกค้า  

 • รัฐวิสาหกิจใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบนเว็บเพ่ือ 
               รับฟังลูกค้า  
 • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่อง 
               คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การช่วยเหลือลูกค้า  และ 
               การท าธุรกรรมเพือ่ให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีและ  
               สามารถน าไปด าเนินการต่อได้ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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    (3)   กำรรับฟังผู้ที่อำจเป็นลูกค้ำในอนำคต  

      • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรรับฟังอดีตลูกค้ำ และ 

              ผู้ที่อำจเป็นลูกค้ำในอนำคต และลูกค้ำของคู่แข่งเพื่อให้ได้ 
              สำรสนเทศที่น ำไปด ำเนินกำรต่อได้ และเพื่อให้ได้ขอ้มลู 
              ป้อนกลับเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริกำร  กำรช่วยเหลือลูกค้ำ  
              และกำรท ำธุรกรรม (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 

3.1 ก.   การรับฟังลูกค้า  

ระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนนิงานและการปฏิบัติงานทีเ่ป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

• รัฐวิสาหกิจมีแนวทางติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่อง
คุณภาพ 
   ของผลิตภัณฑ์และบริการ  การช่วยเหลือลูกค้า  และการท า 
   ธุรกรรมอย่างไร  เพื่อให้ไดข้้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงที 
   และสามารถน าไปด าเนินการต่อได้ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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3.1 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลกูค้า  

 (1)   ความพึงพอใจและความภักดี  

•  รัฐวิสาหกิจ มีแนวทางในการประเมินความพึงพอใจและ 
    ความภักดีของลูกค้า 

•  วิธีการประเมิน มีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างลูกค้า   
    กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด  (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

•  รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อให้กำรประเมินได้สำรสนเทศ 
     ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองลูกค้ำได้เหนือกว่ำที่ลูกค้ำ 
                          คำดหวัง และท ำให้ลูกค้ำมีควำมภักดี 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 (2)   ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

         •  รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อให้ได้สำรสนเทศด้ำน 
                ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อรัฐวิสำหกิจ เปรียบเทียบกับ 
                ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเหล่ำนี้ที่มีต่อคู่แข่ง   
                (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 

       • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อให้ได้สำรสนเทศด้ำน 

                ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อรัฐวิสำหกิจเปรียบเทียบกับ 
                ระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ 
                และบริกำรที่คล้ำยคลึงกัน  หรือระดบัเทียบเคียงของ  
                อุตสำหกรรมหรือธุรกิจ (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 

3.1 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลกูค้า  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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  (3)   ความไม่พึงพอใจของลูกค้า  

      • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้า 
      • กำรประเมินดังกล่ำวได้สำรสนเทศที่สำมำรถน ำไปด ำเนินกำร 
               ในอนำคต เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และท ำให้ 
               เหนือกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำได้อย่ำงไร 

3.1 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลกูค้า  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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แนวทางที่รัฐวิสาหกิจอาจน าไปปฏิบัติ 
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            3.2  ความสัมพันธ์กับลูกคา้ (60 คะแนน): 
    

                    รัฐวิสำหกิจสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจ 
                         และควำมภักดีของลูกค้ำอย่ำงไร 
 
 

                      ให้อธิบายว่า 
                           ก. รัฐวิสาหกิจก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่น าเสนอ และ 
                               กลไกการสื่อสารต่างๆ เพื่อช่วยเหลอืลูกค้าอย่างไร   
                           ข. รัฐวิสาหกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร  
 
  

หมวด 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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3.2 ก.   ผลิตภัณฑ์ การบริการ และการช่วยแหลอืลูกค้า 

  (1)  ผลิตภัณฑ์ 

     •  รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการก าหนด ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อให้   

            ตอบสนองความต้องการ และท ำใหเ้หนือกว่ำควำมคำดหวัง 
            ของกลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด    

     •  รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรก ำหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ 

               บริกำร เพื่อเข้ำสู่ตลำดใหม่  เพื่อดึงดูดลูกค้ำใหม่  และสร้ำงโอกำสในกำร 
               ขยำยควำมสัมพันธ์ลูกค้ำในปัจจุบัน  (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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  (2)  การช่วยเหลือลูกค้า 
         •  รัฐวิสาหกิจมีแนวทางให้ลูกค้าสามารถค้นหาสารสนเทศและ 
              รับการช่วยเหลือ   

      •  รัฐวิสาหกิจมีแนวทางช่วยให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ  
             รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและ 
             การช่วยเหลือลูกค้าของรัฐวิสาหกิจ 

         •  วิธีการที่ส าคัญในการช่วยเหลือลูกค้าของรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงช่องทาง 
             และวิธีการสื่อสารที่ส าคัญมีอะไรบ้าง  วิธีการเหล่านี้มีความแตกต่าง 
             กันหรือไม่ อย่างไร ระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาด 

3.2 ก.   ผลิตภัณฑ์ การบริการ และการช่วยแหลอืลูกค้า 

การลดข้ันตอนและการ อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร และประชาชน   

การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเหมาะสม 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการหาความต้องการการช่วยเหลือที่ส าคัญ 

     ของลูกค้า  

 • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการถ่ายทอดความต้องการด้านการช่วยเหลือ   
     ลูกค้าดังกล่าวไปยังบุคลากรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้น าไป 
     ปฏิบัติ 

3.2 ก.   ผลิตภัณฑ์ การบริการ และการช่วยเหลือลูกค้า 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ข.   การสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า 

(1)  การจัดการความสัมพันธ์  

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการสร้างความสัมพันธ์  
          และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุผล ต่อไปนี้ 

 ได้ลูกค้าใหม่ 
 ตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกวา่ 
      ความคาดหวัง ของลูกค้า 
 เพิ่มความภักดี  
 ให้ลูกค้ากล่าวถึงรัฐวิสาหกิจในทางที่ดี 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 (2)   การจัดการข้อร้องเรียน  

    • รัฐวิสำหกิจมีแนวทำงจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ 

    • รัฐวิสำหกิจมีแนวทำงจัดกำรข้อร้องเรียน เพื่อให้ข้อร้องเรยีน 
          ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

    • กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนช่วยลดควำมไม่พึงพอใจของ 
           ลูกค้ำได้อย่ำงไร  รวมทั้งลดกำรสูญเสียธุรกิจ และท ำให้ลูกค้ำ 
           กล่ำวถึงในทำงที่ดี (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) ได้อย่ำงไร 

    • รัฐวิสำหกิจมีแนวทำงในกำรรวบรวม และวิเครำะหข์้อรอ้งเรียน 
          เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร  รวมทั้งให้คู่ค้ำน ำไปปรับปรุง 

ข.   การสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า 

ระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนนิงานและการปฏิบัตงิานทีเ่ป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององคก์ร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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แนวทางที่รัฐวิสาหกิจอาจน าไปปฏิบัติ 
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 4.1  การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการ (40 คะแนน): 
  
        รัฐวิสำหกิจ วัด วิเครำะห์ และน ำไปปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของรฐัวิสำหกิจ   
          อย่ำงไร 
  
                ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
                    ก. วัด  วิเคราะห์ ผลการด าเนินการ อย่างไร 
                    ข. ทบทวน  และปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยใช้ข้อมูลและ   
                        สารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานอย่างไร 

หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(1)  ตัววัดผลด าเนินการ  
        • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อตรวจ 
          ติดตามการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของ 
          รัฐวิสาหกิจ รวมถึงความก้าวหน้าเทยีบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
          และ แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกัน และบูรณาการกัน    
        • ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงตัววัด 
          ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมี    
          อะไรบ้าง 
        • รัฐวิสาหกิจตรวจติดตามตัววัดเหล่านี้ บ่อยเพียงใด 
        • รัฐวิสาหกิจด าเนนิการอย่างไร ในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้     
            เพื่อสนับสนุน การตดัสินใจในระดบัรัฐวิสาหกิจและการสร้างนวัตกรรม 

4.1 ก.   การวัดผลการด าเนินการ 

การสอบทานงาน ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานกับเป้าหมาย 

ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการติดตามหรือวัดผลการด าเนนิงานขององค์กร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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  (2)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
        • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรเลือกข้อมูลและสำรสนเทศ 
           เชิงเปรียบเทียบที่ส ำคัญ 
        • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อท ำให้มั่นใจว่ำ ได้น ำข้อมูลและ    
           สำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส ำคัญไปใช้อย่ำงมีประสิทธิผล ในกำร    
           สนับสนุนกำรตัดสินใจในระดับปฏิบัติกำร  และระดับยุทธศำสตร์   
                 รวมทั้งกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 

  (3)  ความคล่องตัวของการวัดผล 
    • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อท ำให้มั่นใจว่ำ ระบบกำรวัดผล 
                 กำรด ำเนินกำรสำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยในหรือ 
                 ภำยนอกรัฐวิสำหกิจ ที่รวดเร็วหรือไม่ได้คำดคิด 

4.1 ก.   การวัดผลการด าเนินการ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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4.1 ข.   การทบทวน การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 (1)  การทบทวน และการวิเคราะห์ผลด าเนินการ 
           •  รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการทบทวนผลการด าเนินการ 
              และขีดความสามารถขององค์กร  
             •  รัฐวิสำหกิจวิเครำะห์เรื่องอะไรบ้ำง เพื่อน ำมำใช้สนับสนุน 
                 กำรทบทวนและเพื่อท ำให้มั่นใจว่ำ ผลสรุปนั้นมีเหตุมีผล 
           •  รัฐวิสาหกิจใช้การทบทวนเหล่านี้เพื่อประเมินความส าเร็จของ 
              รัฐวิสาหกิจ  ผลการด าเนินการเชงิแข่งขัน และความก้าวหน้า 
              เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
             •  รัฐวิสำหกิจใช้กำรทบทวนเหล่ำนี้ เพื่อประเมินควำมสำมำรถที่จะ 
                 ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของ 
                 รัฐวิสำหกิจ และควำมท้ำทำยในสภำพแวดล้อมที่องค์กร ด ำเนินกำรอยู่ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 (2)  การปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และนวัตกรรม 

          •  รัฐวิสาหกิจใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ  
             ไปจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุง 
             อย่างต่อเนื่อง และที่เป็นโอกาสในการสร้างนวตักรรม 

          • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการถ่ายทอดให้กลุ่มงาน 
             และระดับปฏิบัติการน าเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญและ 
             โอกาสในการสร้างนวัตกรรม ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร   

          • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรถ่ำยทอดเรื่องดังกล่ำว ให ้
               ผู้ส่งมอบ  คู่ค้ำ  และคู่ควำม  ร่วมมือของรัฐวิสำหกิจ เพื่อท ำให้มั่นใจ 
               ว่ำปฏิบัติอย่ำงสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับ รัฐวิสำหกิจ    
                 (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม)b 

4.1 ข.   การทบทวน การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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4.2  การจัดการสารสนเทศ ความรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศ (40 คะแนน):  
        
       รัฐวิสำหกิจมีกระบวนกำรอย่ำงไร ในกำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ขององค์กร   
         และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  
          ให้อธิบายว่า รัฐวิสาหกิจ 
                  ก.  สร้างและจัดการสินทรพัยท์างความรู้ขององค์กรอย่างไร   
                  ข.  ด าเนินการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล  สารสนเทศ  ซอฟต์แวร์   
                     และฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นมีคุณภาพและพร้อมใช้งาน ส าหรับ 
                     บุคลากร  ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  คู่ความร่วมมือ  และลูกค้า  
 

หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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4.2 ก.   การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้  

 (1)  คุณลักษณะ  
         • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางที่ท าให้ข้อมูล  สารสนเทศ   
           และความรู้ของรัฐวิสาหกิจมี คุณลักษณะดังนี้ 
                           แม่นย า 

 ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 ทันกาล 
 ปลอดภัยและเป็นความลับ  

 

 (2)  ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
         • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางท าให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการ 
           มีความพร้อมใช้งานส าหรับบุคลากร  ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และ     
           คู่ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้า (พิจารณาตามความเหมาะสม)  

ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร  

การลดข้ันตอนและการ อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร และประชาชน  
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 (3)  การจัดการความรู้  
        • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการจัดการความรู้ขององค์กร  
              เพื่อให้บรรลุผลในเรื่องต่อไปนี้ 

 การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
 การใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการเพือ่แลกเปลี่ยน 
      เรียนรู้บทเรียนและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงานและ    
      กระบวนการท างาน 
 การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กร 
      กับลูกค้า  ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และ  คู่ความร่วมมือ 
 ความรวดเร็วในการค้นหา  การแบ่งปัน  และ 
      การน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิไปด าเนินการ 
 กำรรวบรวมควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ 
       ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและ กระบวนกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ 

4.2 ก.   การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้  

การน าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุให้เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้  
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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4.2ข.   การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (1)  คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
           • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางที่ท าให้ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ 
             มีความเชื่อถือได้  ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
 

 (2)  ระบบเตือนภัย 
           • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการจัดท าระบบสารสนเทศ  
             เพื่อสนับสนุนรายงาน และการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และ 
             ประเมินโอกาสที่จะเกิด  ระดับเตือนภัย (Early Warning System)   
             การแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งมี 
             ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์กร 
 

 (3)  ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน  
 • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางที่ท าให้มั่นใจว่า ในกรณีฉุกเฉิน  
              ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศ  
              มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองลูกค้าและ 
              ความต้องการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล 

การพิจารณาแผนแมบ่ท IT การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ด ี
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SEPA Criteria 



 ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
      ก.  จัดการขีดความสามารถ และอัตราก าลังบุคลากรเพื่อให้   
           งานของรัฐวิสาหกิจบรรลุผลอย่างไร  
      ข.  ด าเนินการอย่างไร เพ่ือรักษาบรรยากาศการท างานที่ 
           สนับสนุนการท างาน  มีสวัสดิภาพ และความปลอดภัย   

86 

    5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (45 คะแนน):  
 
         รัฐวิสำหกิจสร้ำงสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนและช่วยให้บุคลำกรท ำงำน      
           อย่ำงมีประสิทธิผลย่ำงไร        

หมวด 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
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5.1 ก.   การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

(1)  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
         • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ   
           และอัตราก าลัง (ทักษะสมรรถนะ และจ านวนของบุคลากร) 
 

(2)  ผู้น าระดับสูง  
         • รัฐวิสำหกิจมีแนวทำงสรรหำ ว่ำจ้ำง วำงต ำแหน่งผู้น ำระดับสูง 
           • รัฐวิสำหกิจ มีแนวทำงที่ท ำให้มั่นใจว่ำ ผู้น ำระดับสูงมีควำมสำมำรถที่ 
              จะผลักดันกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และภำรกิจ 
  
 

(3) บุคลากรใหม่  
         • รัฐวิสำหกิจมีแนวทำงสรรหำ ว่ำจ้ำง วำงต ำแหน่ง และ 
              รักษำบุคลำกรใหม่ให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
           • รัฐวิสำหกิจสนับสนุนให้มีกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรในชุมชนที่รัฐวิสำหกิจ 
              ตั้งอยู่ และชุมชนของลูกค้ำ (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 

ระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร 
ทุกต าแหนง่ที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนที่อยู่ (Competency Inventory) 
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 (4)  การท างานให้บรรลุผล  
           • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางจัดโครงสรา้งและบริหารบุคลากร  
             เพื่อให้บรรลุผลในเรื่องต่อไปนี ้

 งานของรัฐวิสาหกิจประสบผลส าเร็จ 
 ใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษขององค์กร  
 เสริมสร้างการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ 
 สามารถด าเนินการกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
   และแผนปฏิบัติการ 
  เพื่อให้ผลการด าเนนิการด้านการสร้างมูลค่าเชิง    
   เศรษฐศาสตร์บรรลุตามเป้าหมาย ที่องค์กรคาดหวัง     
   (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

5.1 ก.   การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
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(5)  กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร  
            • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรเตรียมบุคลำกรให้พร้อมรับ    
              กำรเปลี่ยนแปลงของ ควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและ 
              อัตรำก ำลังบุคลำกร 
            • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรบริหำรบุคลำกร รวมทั้ง 
               บริหำรควำมต้องกำรของบุคลำกรและขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ำ  
               สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ป้องกันกำรลดจ ำนวนของ 
               บุคลำกร และลดผลกระทบจำกกำรลดจ ำนวนของบุคลำกร  
              หำกมีควำมจ ำเป็น 
  

5.1 ก.   การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
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5.1 ข.  บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

 (1)  สภาพแวดล้อมการท างาน  
           • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางจัดการและปรับปรุงปัจจัยสภาพแวดล้อมใน 
             ที่ท างานเพื่อท าใหบุ้คลากรมีสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพดี  
           • มีตัววัดผลด าเนินการและเป้าประสงค์ของการปรับปรุงแต่ละปัจจัย 
             ของสภาพแวดล้อมเหล่านี้   ในแต่ละสถานที่ 
  

 (2)  นโยบายด้านบุคลากร และสิทธิประโยชน์  
           • รัฐวิสาหกิจวิธีการให้การช่วยเหลอื และสนับสนุนบุคลากร 
             โดยการก าหนดนโยบาย  การให้บริการ และสิทธิประโยชน์ 
           • กำรช่วยเหลือสนับสนุนดังกล่ำวได้ก ำหนดให้เหมำะสมตำม 
                ควำมต้องกำรของบุคลำกรที่ หลำกหลำย  ของกลุ่มและส่วนของ 
                บุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
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           5.2  ความผูกพันของบุคลากร (55 คะแนน):  
   
                   รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ให้บุคลำกรมีควำมผูกพันเพื่อ 
                      ควำมส ำเร็จขององค์กรและบุคลำกร 
 
                    ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
                           ก.  สร้างความผูกพัน จ่ายค่าตอบแทน และให้รางวัล 
                                บุคลากร อย่างไร      
                           ข.  พัฒนาบุคลากร  และผู้น าเพื่อใหม้ีผลการด าเนินการ 
                                ที่ดีอย่างไร   
                           ค.  ประเมินความผูกพันของบุคลากร  และใช้ผลประเมิน 
                                นั้นท าให้ผลการด าเนินการดีขึ้นอยา่งไร 
 

หมวด 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
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5.2 ก.   ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 (1)  ปัจจัยของความผูกพัน  
           • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางหาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ 
             ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  
           • วิธีการก าหนดปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกัน  
              ตามกลุ่มและส่วนของบุคลากร  
              (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
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 (2)  วัฒนธรรมองค์กร  
          • รัฐวิสำหกิจมีแนวทำงที่ท ำให้บุคลำกรปฏิบัติ ดังนี้  

  กำรร่วมมือกัน 
 กำรแบ่งปันทักษะของบุคลำกร  

(ทั้งภำยในหน่วยงำน ข้ำมหน่วยงำน และต่ำงสถำนที)่ 
 กำรสื่อสำรที่เป็นแบบสองทำงระหว่ำงพนักงำนกับหัวหน้ำงำน 

และผู้บริหำร 
 กำรมีควำมคิดริเริ่ม และนวัตกรรม 
 กำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ 
 กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ระดับบคุคล 
 

           • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อท ำให้มั่นใจว่ำ วัฒนธรรมองค์กร 
                 ได้ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยด้ำนควำมคิด  วัฒนธรรม  และ 
                 ควำมคิดเห็นของบุคลำกร  

5.2 ก.   ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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 (3)  การจัดการผลการปฏิบัติงาน   

          • รัฐวิสาหกิจมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
             (Performance Management System) เพื่อ 

 สนับสนุนใหเ้กดิการท างานทีม่ีผลการด าเนินการที่ดี  
      และท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
 ใช้ในการพิจารณา การให้ค่าตอบแทน  การใหร้างวัล   
      การยกย่องชมเชย และการให้แรงจูงใจ 
 เสริมสร้างการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ และ 
      การบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

5.2 ก.   ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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5.2 ข.   การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

 (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา  
      • ระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรและผู้น าองค์กร 
         น าปัจจัยต่อไปนี้มาประกอบการด าเนินการ 

 ความต้องการด้านการเรียนรูแ้ละการพัฒนา ที่ก าหนดโดย 
      บุคลากร  และที่ ก าหนดโดยผู้บังคับบัญชา และผู้น าระดับสูง 
 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผลส าเร็จของ 
      แผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 การปรับปรุงผลการด าเนินการองค์กร และนวัตกรรม 
 จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ 
 การส่งเสริมใหม้ีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
 การสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร 
       (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
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(2)  ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
          • รัฐวิสำหกิจประเมินประสิทธิผลและ ประสิทธิภำพระบบกำรเรียนรู้ 
               และกำรพัฒนำของบุคลำกรและผู้น ำ 
 

(3)   ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  
           • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำใน 
                อำชีพกำรงำนของบุคลำกรทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิผล 
             • รัฐวิสำหกิจรัฐด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
                ของต ำแหน่งผู้บริหำรและผู้น ำให้มีประสิทธิผล 

5.2 ข.   การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

การตรวจสอบภายใน: บุคลากร การพัฒนา และการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน ฺ

การยกระดับความรูแ้ละความสามารถของCEO/CFO/CIO ในการผนวกรวมการจัดการ 
ด้านเทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพฒันาองค์กรฺ 

การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและรองรับระบบสารสนเทศที่องค์กรมอียู ่
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5.2 ค.   การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

(1) การประเมินความผูกพัน  
         • รัฐวิสาหกิจประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการ 
           และไม่เป็นทางการ 
         • ตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ 
           บุคลากร คืออะไร 
         • วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละ 
           กลุ่มของบุคลากร 
         • รัฐวิสาหกิจใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยู่กับองค์กร   
           การขาดงาน  การร้องทุกข์  ความปลอดภัย  และผลิตภาพ เพื่อ 
           ตรวจประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



99 

 (2)  ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

          • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรน ำผลกำรประเมิน  
                ควำมผูกพันของบุคลำกรมำเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 
                ที่ส ำคัญที่รำยงำนในหมวด 7 เพื่อระบุโอกำสในกำรปรับปรุง 
                ควำมผูกพันของ  บุคลำกรและผลลัพธ์ทำงธุรกิจ  

5.2 ข.   การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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101 Systems Focus  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 101 

SEPA Criteria 
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     6.1  การออกแบบระบบงาน (50 คะแนน) : 
  
                รัฐวิสำหกิจมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบระบบงำน 
 
                ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
                      ก.  ออกแบบระบบงานอย่างไร 
                      ข.  กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร เพื่อส่งมอบ 
                           คุณค่าแก่ลูกค้า   
                      ค.  เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉนิที่อาจเกิดขึ้น เพื่อ 
                           ให้รัฐวิสาหกิจประสบผลส าเร็จและยั่งยืนอย่างไร 

หมวด 6.  การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



103 

6.1 ก.   การออกแบบระบบงาน 

(1)  การออกแบบระบบงาน 
        • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรทบทวน  ออกแบบ   
            และนวัตกรรมระบบงำนโดยรวมขององค์กร 
          • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ในกำรจัดท ำข้อก ำหนดของ 
             ระบบงำน โดยใช้ข้อมูลจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ   
             คู่ค้ำ  คู่ควำมร่วมมือ  (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม)  
          • ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของแต่ละระบบงำน คืออะไร 
         • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการตัดสินว่ากระบวนการใด 
           ในระบบงานโดยรวมเป็น กระบวนการภายในองค์กร  
           (เป็นกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กร)  
           และกระบวนการใดใช้แหล่งภายนอก 
         • กระบวนการท างานที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจมีอะไรบ้าง 

การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานทีส่ าคญั การดูแลป้องกนัทรพัย์สิน 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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6.1 ข.   การออกแบบกระบวนการท างาน 

 (1)  ข้อก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญ  
        • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการท างาน 
          ที่ส าคัญ โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ 
          คู่ความร่วมมืออย่างไร (พิจารณาตามความเหมาะสม)  
        • ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้คืออะไร 
 

  (2)  การออกแบบกระบวนการท างาน 
        • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการออกแบบและนวัตกรรม 
          กระบวนการท างานเพื่อบรรลุ ข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด  
        • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการน าเทคโนโลยีใหม่  ความรู้ขององค์กร  
          ความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นในอนาคตมาประกอบ 
          ในการออกแบบกระบวนการเหล่านี้ 
        • รัฐวิสาหกิจ มีแนวทางในการน ารอบเวลา  ผลิตภาพ   
          การควบคุมต้นทุน รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและ 
          ประสิทธิผลอ่ืนมาประกอบในการออกแบบกระบวนการเหล่านี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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6.1 ค.   ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

    • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางที่ท าให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานที่ท างาน 

         มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 

    • ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  ได้ค านึงถึง    
         การป้องกัน การจัดการ ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และ  
         การท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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แนวทางที่รัฐวิสาหกิจอาจน าไปปฏิบัติ 



  6.2  การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการท างาน (60 คะแนน) : 
           
            รัฐวิสำหกิจมีกระบวนกำรอย่ำงไรในกำรจัดกำรและปรับปรุง       
            กระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญขององค์กร 
 
            ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
                  ก.  น ากระบวนการท างานทีส่ าคัญไปปฏิบัติ และจัดการ  
                       อย่างไร   
                  ข.  ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพือ่สร้างคุณค่า 
                       แก่ลูกค้า รวมทั้งให้องค์กรได้รับความส าเร็จและยั่งยืน  
                       อย่างไร 
   
   107 

หมวด 6.  การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 (1)  การน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติ 

             • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางเพื่อท าให้การปฏิบัติงาน 
                ประจ าวันของกระบวนการที่ส าคัญเหล่านีเ้ป็นไปตาม 
                ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

  • ตัววัดหรือดัชนีวัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ และตัววัดใน 
                กระบวนการ (In- process measures) ที่รัฐวิสาหกิจใช้ควบคุม 
                และปรับปรุงกระบวนการท างานคืออะไร 

  • รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการน าข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า และ 
                คู่ความร่วมมือมาใช้ในการจัดการกระบวนการดังกล่าว  
                (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

6.2 ก.   การจัดการกระบวนการท างาน 

การสอบทานงาน 

การท าหลักฐานเอกสารอา้งองิ  (การปฏบิัติตามคู่มือ) 

การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแล 

 การวางแผนและการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

การรายงานและการปิดการตรวจสอบ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(2) การจัดการห่วงโช่อุปทาน 

         • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร  ในกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน   
             • รัฐวิสำหกิจมีแนวทำงที่ท ำให้มั่นใจว่ำผู้ส่งมอบที่องค์กร 
                 เลือกมีคุณสมบัติและสำมำรถยกระดับผลกำรด ำเนินกำร 
                 ขององค์กรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  

         • รัฐวิสำหกิจมีแนวทำงประเมินผลกำรด ำเนินกำรของผู้ส่งมอบ   
                และ ด ำเนินกำรกับผู้ส่งมอบที่มีผลกำรด ำเนินกำรที่ไม่ดี 

6.2 ก.   การจัดการกระบวนการท างาน 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(3) การควบคุมต้นทุน 
           • รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร  ในกำรลดต้นทุนโดยรวมที่ 

  เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ กำรทดสอบ และกำรตรวจประเมิน    
  กระบวนกำรหรือผลกำรด ำเนินกำร (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 
• รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการ ป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่อง  
  ความผิดพลาดของการให้บริการ และการท างานซ้ า รวมทั้ง 
   กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุด หรือกำรสูญเสีย 
   ผลิตภำพของลูกค้ำ (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม) 

6.2 ก.   การจัดการกระบวนการท างาน 

การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดต้นทนุการผลิตหรือต้นทนุการให้บริการ และ/หรือเพิ่มความคุ้มคา่ 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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6.2 ข.  การปรับปรุงกระบวนการท างาน  

• รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างาน      
  เพื่อบรรลุผลการด าเนินการที่ดีขึ้น  ลดความแปรปรวน 
  ของ กระบวนการ  และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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SEPA Criteria 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



  

7.3 ด้านการเงินและตลาด 

7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

7.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

7.4 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

 
 
 

1.1 การน าองค์กร 
 โดยผู้น าระดับสูง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

SOD, SWOT, RISKS 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า 
ความยั่งยืนในระยะยาว 

ความสามารถใน 
การปฏิบัติตามแผน 

  
 
 

 
 

7.6 ด้านการน าองค์กร 

 
ผลลัพธ์ทีส่มดุล 

 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับ 
     ลูกค้าและตลาด 

 
 
 
6.1 การออกแบบ 
    ระบบงาน 
 
  
 KPI 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
 

 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลด าเนินการ 

3.2 ความสัมพันธ์กับลกูค้า 

Customer 

Internal Process 

Learning  & Growth 

การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 

Financial 

กระบวนการจัดการตามแนวทาง SEPA 

การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 

1.2 การก ากับดแูล 
และ 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

2.2 การถ่ายทอด 
ยุทธศาสตร์ 

เพื่อน าไปปฏิบัติ 

2.1 การจัดท า 
 ยุทธศาสตร์ 

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ 

6.2 การจัดการและ 
     การปรับปรุง 

  กระบวนการท างาน 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 

7.5 ด้านประสิทธิผลกระบวนการ 

นโยบายรัฐ 
ความต้องการลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Systems Focus 114  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 114 

SEPA Criteria 



การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA 

จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการ(Organizational 

Performance Report) 

1 ประเมินองค์กรดว้ยตนเอง (Self-

Assessment) เพื่อทราบจุดแข็ง

และโอกาสในการปรบัปรงุ 

2 

จัดท าแผนพฒันาองค์กร 3 ด าเนินการพัฒนาปรบัปรงุ 4 

   7. ผลสัมฤทธิ์ 
            
-  ผลิตภัณฑ์และบริการ 
- การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
- การเงินและตลาด 
- บุคลากร 
- ประสิทธิผลกระบวนการ  
- การน าองค์กร 

 

6. การมุ่งเน้น 

การปฏบิัติการ 

5. การมุ่งเน้น 

บุคลากร 
 

 
4. การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู ้

 

 

3. การมุง่เน้น 

ลูกค้า 

และตลาด 
 

1. การน าองค์กร 
 

2.  การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร ์

 
 

บรบิทของรฐัวิสาหกจิ 

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 

ทวนสอบ

โดย

ผู้ตรวจ

ประเมิน

ภายนอก 

115  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 



รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 (Organizational Performance Report: OPR) 

  เอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ

โดยรวม และผลการด าเนินการขององค์กรโดยใช้เกณฑ์ SEPA 

เป็นกรอบการอธิบาย 

รายงานที่ด ี

116 

Organizational 
Performance Report 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 116 

  ประโยชน์ของการจัดท ารายงานผลด าเนินการ 

  รวบรวมข้อมูลกระบวนการท างานและผลลัพธ์ที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ 

      เพื่อน าไปปฏิบัติซ  าได้  หรือน าไปสู่การปรับปรุง 

  ท าให้การสื่อสารภายในองค์กรชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน 

  คณะท างานสามารถเห็นจุดแข็งหรือโอกาสในการปรับปรุงเบื องต้นได้ 

  ช่วยให้องค์กรประเมินองค์กรด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล และเรียนรู้ ส่งเสริมให้ร่วมมือกันทั งองค์กร 
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•  FACT  -  ข้อมูลจริง 
•  FULL   -  เนื้อหาสมบูรณ์ 

•  FLOW  -  เชื่อมโยงกัน 
•  FEEL   -  ให้ความรู้สึกที่ดี 

รายงานผลการด าเนินการ 
 (Organizational Performance Report: OPR) 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

รายงานที่ดี 



ค ำแนะน ำกำรจัดท ำรำยงำน 

1. น ำเสนอตรงประเด็น และกระชับ 
2. อย่ำลอกข้อก ำหนดของเกณฑ์เป็นค ำตอบ 
3. อธิบำยกระบวนกำรพร้อมตัวอย่ำงประกอบ 
4. อย่ำอ้ำงอิงกระบวนกำรอื่นมำกเกินไป 
5. แสดงผลลัพธท์ี่ส ำคัญให้ครบ ใช้กรำฟหรือ

ตำรำง                     
6. แสดงผลลัพธท์ี่มีควำมเชื่อมโยงกับกระบวนกำร 
7. อย่ำใช้ตัวย่อมำกเกินไป 
8. อย่ำใช้ภำษำเฉพำะทำงมำกเกินไป 
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กระบวนกำร [PROCESS] 
 กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน โดยมีจุดมุ่งหมำยเกี่ยวข้องกับกำรผลิต  

    หรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำ ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร 

 ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีล ำดับชัดเจน เกิดจำกกำรผสมผสำนระหว่ำง 

     คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วสัดุ และกำรปรับปรุง มำท ำงำน
ร่วมกัน  

กำรจัดท ำรำยงำนด้ำนกระบวนกำร  
หมวด 1-6 
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                                   ADLI (แอดลี)่ 
• Approach (แนวทำง) :  
        เป็นระบบ      :  มีขั้นตอน ผู้รับผิดชอบชัดเจน  ท ำซ้ ำได้ และมีตัวชี้วัด 
        มีประสิทธิผล  :  ผลลัพธ์ได้ตำมคำด 
                                              
• Deployment (กำรน ำไปปฏิบัติ) :  
        กำรน ำแนวทำงไปปฏิบัติอย่ำงทั่วถึงและจริงจัง 
 
• Learning (กำรเรียนรู้) : 
        กำรประเมินแนวทำง/กระบวนกำรและผลลัพธ์อย่ำงเป็นระบบ 
        กำรปรับปรุง และนวัตกรรมแนวทำง/กระบวนกำร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
• Integration (กำรบูรณำกำร) :  
        แนวทำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กร 
        แนวทำงสอดคล้องและกลมกลืนกับ กระบวนกำร แผนงำน ตัววัด 
            กำรปฏิบัติกำร และ ผลลัพธ์ 

มิติกระบวนกำร (หมวด 1-6) 
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Approach 

(แนวทาง) 

Input ที่เชื่อถือได้ ทันการ และแหล่งข้อมูล 
ขั นตอนที่เป็นระบบ: ท าเพื่ออะไร ใครท า ท าอะไร ท าเมื่อไร ท าที่ไหน ท าอย่างไร  
Output น าไปใช้อย่างไร ที่ไหน (ความเชื่อมโยง)  
ตัวชี วัดของกระบวนการและผลลัพธ์(ประสิทธิภาพและประสิทธิผล)มีอะไรบ้าง 
จัดท าเป็นมาตรฐานหรือยัง เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างไร 

Deploy 
(การน าไปปฏิบัติ) 

น ากระบวนการไปปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุกระดับอย่างไร 
น ากระบวนการไปปฏิบัติตามที่เกณฑ์ก าหนดว่าส าคัญและจ าเป็นต่อองค์กรอย่างไร 
มีระบบตรวจติดตามให้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ตามตัวชี วัดอย่างไร 

Learning 
(การเรียนรู้) 

ใครประเมินกระบวนการและผลลัพธ ์ ประเมินอย่างไร เมื่อไร และบ่อยแค่ไหน 
น าผลการประเมินไปปรบัปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรมอย่างไร  
แบ่งปนัความรู้และประสบการณ์การปรับปรุงและนวัตกรรมกระบวนการอย่างไร 

Integration 

(การบูรณาการ) 

กระบวนการสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทองค์กร และข้อก าหนดของเกณฑ์อย่างไร 

มีการปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับหนว่ยงาน กระบวนการอื่นอย่างไร 
แสดงผลลัพธ์ตามตัวชี วัดครบถ้วนหรือไม่ แสดงในที่ใด 

แนวทำงกำรตอบ ADLI 
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1. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ท าหน้าทีก่ าหนด    
   นโยบายโดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน และความคิดเห็นของพนักงาน จัดท า   
   แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ก ากับดูแลให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  และ  
   ติดตามประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน  
2. ถ่ายทอดแผน CSR ระยะยาวและแผนประจ าปีที่ผ่านความเห็นชอบแล้วสู่หน่วยงาน 
3. ทุกหน่วยงานท าการประชาสัมพันธ์ก่อนท ากิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเตรียมเข้า 
   ร่วมกิจกรรม ส าหรับผู้บริหารระดับผู้ช่วยขึ้นไปตอ้งร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
4. เม่ือท ากิจกรรมแล้วเสร็จ ให้ทกุหน่วยงานรายงานผล และติดประกาศรายชื่อ เพื่อยกย่อง 
   ชมเชยผู้มีส่วนร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี (แสดงในหัวข้อ 7.6) 
 

        คณะอนุกรรมการ CSR ก าหนดชุมชนเป้าหมายในการท า  CSR  เป็น 2 กลุ่ม คือ ชุมชน
ภายในรัศมี 5 กม. รอบส านักงาน และสงัคมโดยรวม โดยเน้นกิจกรรม 2 ด้านไดแ้ก่ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มซึ่งบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และการสนับสนนุการศึกษา ซึ่งบุคลากร
เสนอแนะและแสดงเจตจ านงที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

ตัวอย่าง การอธิบาย แนวทาง ส าหรับค าถาม ข้อ 1.2 ค(2)  การสนับสนุนชุมชน 
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ตัวอย่ำง Process Flowchart  
(รูปภำพประกอบ) 
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SEPA Criteria 


