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 • เกณฑก์ารประเมินตามระบบ SEPA 
• การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานองคก์ร (Organizational Performance Report   
   และการจดัท า SEPA Roadmap ตามระบบ SEPA 
• การตรวจประเมินและการจดัท ารายงานผลการตรวจประเมินองคก์รด้วยตนเอง  
  (Self Assessment Report: SAR) 
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กำรพฒันำองคก์รตำมแนวทำง SEPA 

จดัท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำร(Organizational 

Performance Report) 

1 ประเมินองคก์รดว้ยตนเอง (Self-

Assessment) เพ่ือทรำบจุดแข็ง

และโอกำสในกำรปรบัปรุง 

2 

จดัท ำแผนพฒันำองคก์ร 3 ด ำเนินกำรพฒันำปรบัปรุง 4 

   7. ผลสมัฤทธ์ิ 
            
-  ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
- กำรมุ่งเนน้ลกูคำ้และตลำด 
- กำรเงินและตลำด 
- บุคลำกร 
- ประสิทธิผลกระบวนกำร  
- กำรน ำองคก์ร 

 

6. กำรจดักำร 

กระบวนกำร 
 

5. กำรมุ่งเนน้ 

บุคลำกร 
 

 
4. กำรวดั กำรวิเครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

 

 

3. กำรมุ่งเนน้ 

ลกูคำ้ 

และตลำด 
 

1. กำรน ำองคก์ร 
 

2.  กำรวำงแผน 
เชิงยุทธศำสตร ์

 
 

บริบทของรฐัวิสำหกิจ 

สภำพแวดลอ้ม ควำมสมัพนัธ ์และควำมทำ้ทำย 

ทวนสอบ

โดย

ผูต้รวจ

ประเมิน

ภำยนอก 
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บรบิทของรฐัวิสำหกิจ 

1. ลกัษณะองคก์ร 2. ความทา้ทายต่อองคก์ร 

ก.สภาพแวดลอ้ม

ดา้นการแข่งขนั 

ข. บริบทเชิง 
ยุทธศาสตร ์

ค. ระบบการ

ปรบัปรุงผลการ

ด าเนินการ  

ก. สภาพแวดลอ้มของ
รฐัวสิาหกิจ 

ข. ความสมัพนัธ ์            

ระดบัองคก์ร 

- ผลิตภณัฑ์ และบริการหลกั    
- กลไกในการน าผลิตภณัฑ์และ  
  บริการให้แก่ลกูค้า   
- วฒันธรรม วตัถปุระสงค์ 
   วิสยัทศัน์ ภารกิจ  
   คา่นิยม Core Competency 
- ลกัษณะโดยรวมบคุลากร  
  กลุม่บคุลากร ระดบัการศกึษา 
  ปัจจยัท่ีสร้างความผกูพนั 
  ความหลากหลายของบคุลากร  
  และภาระงาน สหภาพ สิทธิ  
  ประโยชน์ท่ีส าคญั ข้อก าหนด 
  ด้านสขุภาพ  ความปลอดภยั 
- อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี  
  และอปุกรณ์  
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและ  
  ข้อก าหนด 

- โครงสร้างองค์กร และระบบ 
  การก ากบัดแูล 
- สว่นตลาด กลุม่ลกูค้า ผู้ มีส่วน 
  ได้สว่นเสีย ความต้องการ และ 
  ความคาดหวงัของแตล่ะกลุม่ 
  การให้บริการชว่ยเหลือลกูค้า 
- บทบาทผู้สง่มอบ คูค้่า และ 
  คูค่วามร่วมมือท่ีส าคญั  
  ในระบบงาน กระบวนการผลิต 
  การสง่มอบ การให้บริการลกูค้า 
  กระบวนการนวตักรรม  
- ความต้องการของ supply  
  chain 

- ล าดบัการแขง่ขนั ขนาด 
  และการเตบิโตเทียบกบั   
  ธุรกิจเดียวกนั 
- จ านวนและประเภทคูแ่ขง่ 
- ปัจจยัท่ีท าให้ประสบ  
  ความส าเร็จเทียบกบัคูแ่ขง่ 
- การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอ่   
  สถานะการแขง่ขนั รวมทัง้   
  โอกาสด้านนวตักรรม และ 
  ความร่วมมือ 
- แหลง่ข้อมลูเชิงเปรียบ   
  เทียบ และเชิงแขง่ขนัทัง้ 
  ภายในและภายนอก 
  อตุสาหกรรม 

- ความท้าทายและ  
  ความได้เปรียบเชิง 
  ยทุธศาสตร์ ความเส่ียง  
  และโอกาสท่ีส าคญั: 
     ด้านธุรกิจ 
     ด้านปฏิบตักิาร 
     ด้านทรัพยากบคุคล 
- ความท้าทายท่ีมีผล 
  กระทบตอ่ความยัง่ยืน 
  ขององค์กร 

- การปรับปรุงผล 
  การด าเนินการ 
- กระบวนการ 
  ประเมินและ 
  การเรียนรู้ระดบั 
  องค์กร 
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บุคลากร 
อาคารสถานที ่

เทคโนโลย ีอุปกรณ์ 

สภาพแวดลอ้ม
ภายใน 

คูค่า้และ 
ผูส้ง่มอบ 
ทีส่ าคญั 

การแขง่ขนั
และบรบิทเชงิ
ยุทธศาสตร ์

ระบบ 
การปรบัปรงุ 
ผลด าเนินการ 

ลกูคา้และ
ตลาด 

สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 

ผลิตภณัฑ ์
บริการ 

การด าเนินการ วตัถดิุบ 
ปัจจยัน าเข้า 

ความสมัพนัธ ์ ความสมัพนัธ ์

บริบทของรฐัวิสำหกิจ 
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บรบิทของรฐัวิสำหกิจ 

1. ลกัษณะองคก์ร 2. ความทา้ทายต่อองคก์ร 

ก.สภาพแวดลอ้ม

ดา้นการแข่งขนั 

ข. บริบทเชิง 
ยุทธศาสตร ์

ค. ระบบการ

ปรบัปรุงผลการ

ด าเนินการ  

ก. สภาพแวดลอ้มของ
รฐัวสิาหกิจ 

ข. ความสมัพนัธ ์            

ระดบัองคก์ร 

- ผลิตภณัฑ์ และบริการหลกั    
- กลไกในการน าผลิตภณัฑ์และ  
  บริการให้แก่ลกูค้า   
- วฒันธรรม วตัถปุระสงค์ 
   วิสยัทศัน์ ภารกิจ  
   คา่นิยม Core Competency 
- ลกัษณะโดยรวมบคุลากร  
  กลุม่บคุลากร ระดบัการศกึษา 
  ปัจจยัท่ีสร้างความผกูพนั 
  ความหลากหลายของบคุลากร  
  และภาระงาน สหภาพ สิทธิ  
  ประโยชน์ท่ีส าคญั ข้อก าหนด 
  ด้านสขุภาพ  ความปลอดภยั 
- อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี  
  และอปุกรณ์  
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและ  
  ข้อก าหนด 

- โครงสร้างองค์กร และระบบ 
  การก ากบัดแูล 
- สว่นตลาด กลุม่ลกูค้า ผู้ มีส่วน 
  ได้สว่นเสีย ความต้องการ และ 
  ความคาดหวงัของแตล่ะกลุม่ 
  การให้บริการชว่ยเหลือลกูค้า 
- บทบาทผู้สง่มอบ คูค้่า และ 
  คูค่วามร่วมมือท่ีส าคญั  
  ในระบบงาน กระบวนการผลิต 
  การสง่มอบ การให้บริการลกูค้า 
  กระบวนการนวตักรรม  
- ความต้องการของ supply  
  chain 

- ล าดบัการแขง่ขนั ขนาด 
  และการเตบิโตเทียบกบั   
  ธุรกิจเดียวกนั 
- จ านวนและประเภทคูแ่ขง่ 
- ปัจจยัท่ีท าให้ประสบ  
  ความส าเร็จเทียบกบัคูแ่ขง่ 
- การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอ่   
  สถานะการแขง่ขนั รวมทัง้   
  โอกาสด้านนวตักรรม และ 
  ความร่วมมือ 
- แหลง่ข้อมลูเชิงเปรียบ   
  เทียบ และเชิงแขง่ขนัทัง้ 
  ภายในและภายนอก 
  อตุสาหกรรม 

- ความท้าทายและ  
  ความได้เปรียบเชิง 
  ยทุธศาสตร์ ความเส่ียง  
  และโอกาสท่ีส าคญั: 
     ด้านธุรกิจ 
     ด้านปฏิบตักิาร 
     ด้านทรัพยากบคุคล 
- ความท้าทายท่ีมีผล 
  กระทบตอ่ความยัง่ยืน 
  ขององค์กร 

- การปรับปรุงผล 
  การด าเนินการ 
- กระบวนการ 
  ประเมินและ 
  การเรียนรู้ระดบั 
  องค์กร 
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หมวด 1 กำรน ำองคก์ร 

• ก าหนดและส่ือสาร วิสยัทศัน์และ  

   คา่นิยมองคก์ร  

• เป็นตวัอยา่งการปฏิบติัตามคา่นิยม 

• สรา้งองคก์รใหมี้ความยัง่ยนื 

• ส่ือสารและท าใหบุ้คลากรมีความ 

   ผกูพนักบัองคก์ร 

• มีส่วนร่วมพฒันาผูน้ าในอนาคต 

• มีระบบก ากบัดแูลรฐัวิสาหกิจท่ีดี 

• ประเมินผูน้ าองคก์รและน าผล 

   มาปรบัปรุงระบบการน าองคก์ร 

• มีจริยธรรม และปฏิบติัดีกวา่ท่ี 

   กฎหมายก าหนด  

• บรูณาการสนับสนุนชุมชนและ 

   สงัคมกบัแผนยุทธศาสตร ์

1.2 กำรก ำกบัดแูล 

และควำมรบัผิดชอบตอ่ 

ประเทศชำติและสงัคม 

1.1 กำรน ำองคก์รโดยผูน้  ำระดบัสูง 
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หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร ์

2.2 กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตรเ์พื่อ
น ำไปปฏิบตัิ 

2.1 กำรจดัท ำยุทธศำสตร ์

• จดัท าแผนปฏิบติัการรองรบั 

   วตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

• จดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอ 

• มีแผนทรพัยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้ง 

• ประเมินความเส่ียงแผนปฏิบติัการ  

• ก าหนดตวัชี้ วดัและเป้าหมายท่ี 

   ทา้ทาย 

• สามารถปรบัเปล่ียนแผนได ้

• 

• วิเคราะหข์อ้มลูรอบดา้น  
• ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีส าคญัมีส่วนร่วม 

• ก าหนด ความทา้ทายและ 
   ความไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ 

• ด าเนินการกบัความทา้ทาย และ 
   ความเส่ียงใหค้รบถว้น และจริงจงั 

• แผนมีความสมดุลทั้งระยะสั้น และ   
  ระยะยาว และมีความสมดุลต่อผูมี้    

  ส่วนไดส้่วนเสีย 
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3.1 ควำมรูเ้ก่ียวกบัลกูคำ้และ

ตลำด                                      

3.2 ควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้   
 และควำมพึงพอใจของลกูคำ้ 

หมวด 3  กำรมุ่งเนน้ลกูคำ้และตลำด  

• ก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  

• หาความตอ้งการ และ 

   ความคาดหวงัของลกูคา้และ   

   ตลาดทั้งปัจจุบนัและในอนาคต 

• รวบรวม และวิเคราะหข์อ้มลู 

   ป้อนกลบัจากลกูคา้ 

• ใชข้อ้มลูเพื่อการวางแผน  

   การตลาดและการปรบัปรุง   

• สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ 

   เพื่อเพิ่มความภกัดี  

• ใหค้วามสะดวกลกูคา้ในการติดต่อ  

   และรอ้งเรียน 

• แกไ้ขความไมพ่ึงพอใจของลกูคา้ 

   อยา่งทนัท่วงที และวิเคราะหส์าเหตุ   

   เพื่อแกไ้ขปรบัปรุง 

• ประเมินความพึงพอใจและไมพ่ึง 

   พอใจของลกูคา้ และเทียบกบัคูเ่ทียบ 
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หมวด 4 กำรวดั กำรวิเครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

4.2 กำรจดักำรสำรสนเทศ 

เทคโนโลยสีำรสนเทศและควำมรู ้

4.1 กำรวดั กำรวิเครำะหแ์ละกำร

ปรบัปรุงผลกำรด ำเนินกำรของ

รฐัวิสำหกิจ 

  ใชข้อ้มลูและสารสนเทศทุกระดบั   

      และทุกส่วนของรฐัวสิาหกิจ เพื่อ    

       ▪ วดั   ▪ วเิคราะห ์  ▪ ทบทวน 

      และ  ปรบัปรุงผลการด าเนินการ 

  คุณภาพและความพรอ้มใชง้านของ  

      ขอ้มลู สารสนเทศ  ซอฟแวร ์      

      ฮารด์แวร ์ ส าหรบั บุคลากร  

      ผูส้่งมอบ คู่คา้  คู่ความรว่มมือ ลกูคา้ 

  วธีิการสรา้งและจดัการสินทรพัยท์าง         

      ความรูข้องรฐัวสิาหกิจ 
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5.1 ควำมผกูพนัของบุคลำกร 5.2 สภำพแวดลอ้มของบุคลำกร 

หมวด 5 กำรมุ่งเนน้บุคลำกร 

• หาปัจจยัท่ีท าใหบุ้คลากรมีความ 

   ผกูพนัและพึงพอใจ 

• สรา้งความผกูพนั  

• ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง 

   ยุติธรรม จา่ยคา่ตอบแทน   

   และใหร้างวลับุคลากรเพื่อท าใหมี้   

   ผลด าเนินการท่ีดี 

• พฒันาบุคลากรและผูน้ า  

• ประเมินความผกูพนัของบุคลากร  

   และน าผลประเมินมาปรบัปรุง 

• บริหารขีดความสามารถและ 

   อตัราก าลงับุคลากร  เพื่อให ้

   งานขององคก์รบรรลุผลส าเร็จ  

• รกัษาสภาพแวดลอ้มการท างาน   

   ใหมี้ความปลอดภยั มีการป้องกนั 

   ภยั และเก้ือหนุนต่อการท างาน 

• จดัสรรสิทธิประโยชน์ใหเ้หมาะสม 
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6.1 กำรออกแบบระบบงำน 6.2 กำรจดักำรและปรบัปรุง

กระบวนกำรท ำงำน 

หมวด 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 

 

• ก าหนด ความสามารถพิเศษ  

• ออกแบบระบบงาน และ    

   กระบวนการท่ีส าคญัเพื่อสรา้ง 

   คุณคา่แก่ลกูคา้ และองคก์รยัง่ยนื 

• เตรียมพรอ้มต่อภยัพิบติัและภาวะ 

   ฉุกเฉิน  

• มีแผนการรกัษาความต่อเน่ืองของ

ธุรกิจ 

 

 

• น ากระบวนการท างานไปปฏิบติัให ้ 

   บรรลุผล  

• ปรบัปรุงกระบวนการ ผลิตภณัฑ ์

และบริการโดยใชข้อ้มลูจากลกูคา้ 

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

• ลดความแปรปรวนและบกพร่อง 

• แบ่งปันประสบการณก์ารปรบัปรุง

อยา่งทัว่ถึง 

 

Systems Focus 12  ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ 

SEPA Review 

12 



7.3 ดำ้นกำรเงินและตลำด 7.1  ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร                   

7.2 ดำ้นกำรมุ่งเนน้ลกูคำ้ 

• ผลิตภณัฑแ์ละบริการตรง
ตามความตอ้งการของ

ลกูคา้  

7.5 ดำ้นประสิทธิผลกระบวนกำร 

7.4 ดำ้นกำรมุ่งเนน้บุคคลำกร 

• ประสิทธิผล 
   ประสิทธิภาพ และ   

   นวตักรรมของ  

   กระบวนการ และ  
   ระบบงาน 

• การเตรียมพรอ้มต่อ 

   สภาวะฉุกเฉิน 

7.6 ดำ้นกำรน ำองคก์ร 

• การบรรลุยุทธศาสตรแ์ละ    
   แผนปฏิบติัการ 

• การก ากบัดแูล การปฏิบติั   

   ตามกฎ  ระเบียบและ  
   กฎหมาย และจริยธรรม 

• ความไวว้างใจของผูม้ีส่วนได ้

   ส่วนเสีย 
• ผลดา้นCSR 

• ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
ของลกูคา้ ความภกัดี การ

ถกูกล่าวถึงท่ีดี และ

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

• ผลดา้นการเงิน   
   ผลตอบแทน  

• ความเขม้แข็งดา้น   

   การเงิน 
• ผลดา้นงบประมาณ 

• ผลดา้นตลาด ส่วนแบ่ง 

   ตลาด และการขยาย 
   ตลาด 

• ความผกูพนั ความพึง  
   พอใจ 

• ขีดความสามารถ 

• การพฒันาบุคลากรและ 
   ผูน้ า  

• การรกัษาบุคลากร 
• บริการและสวสัดิการ 
   พนักงาน 

หมวด 7 ผลลพัธ ์
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• ก ำหนด วิสยัทศันแ์ละค่ำนิยม  
• ถ่ำยทอด วิสยัทศันแ์ละค่ำนิยม 
• เป็นตวัอยำ่งที่ดี 

• สรำ้งองคก์รใหย้ัง่ยนื 
• ติดตำม ทบทวนผลด ำเนินกำร 
• สรำ้งคุณค่ำใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียอยำ่งสมดุล 

  

• กระตุน้และก ำกบัใหป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย  
   และมีจริยธรรม 

• ส่ือสำร ยกยอ่งชมเชย ใหร้ำงวลับุคลำกร 

• ท ำใหบุ้คลำกรมีควำมผูกพนักบัองคก์ร 

• มีส่วนร่วมในกำรพฒันำผูน้ ำในอนำคต 

• ทบทวน ปรบัปรุงระบบธรรมำภบิำล 

• ประเมินผูน้ ำ และ Board 

• ก ำจดัและป้องกนัผลกระทบเชิงลบตอ่สงัคม 

• ช่วยสรำ้งควำมเขม้แข็งใหแ้ก่สงัคม 

 

หมวด 1. กำรน ำองคก์ร 

 

 
1. กำรน ำองคก์ร 

 

ข้อมูลจาก: 
   ลูกค้า    
   ผู้รับบริการ 
   ผู้ถือหุ้น ผู้ก ากับ    
   ดูแล บุคลากร    
   และ สังคม 

• นโยบายด้าน  
   CG, CSR 

• การประเมิน 
   ความเส่ียง 

• กฎหมาย    
• กฎระเบียบ 
• ปัจจัยที่ท าให้    
  บุคลากรผูกพนั 

ผลลัพธ์  

• ก าหนดยุทธศาสตร์ 
• ถ่ายทอดยุทธศาสตร์  
  ให้ไปปฏิบัต ิ
• ปรับปรุงอย่าง 
   ต่อเน่ือง 
• มุ่งบรรลุภารกิจ  
• สร้างนวัตกรรม 
• มีความคล่องตัว 
• เป็นองค์กรแห่ง  
   การเรียนรู้ 

• ก าหนด “แนวทาง” 
   การมุ่งเน้นบุคลากร 
• น าไปปฏิบัต ิ
• ทบทวนและ   
   ปรับปรุง 
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หมวด 2. กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร ์

 

2.  กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร ์
 
 

• กระบวนการวางแผนยุทธศาตร์ 
• ปัจจัยประกอบการการจัดท าแผน 
    SWOT  Core Competencies 
    การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 
    ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว 
    ความสามารถในการปฏิบัตติามแผน 
• วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 
• ความสมดุลของแผน 

• การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
• การจัดสรรทรัพยากร 
• การปรับเปล่ียนแผน 
• การก าหนดตัววัด ตัวชีว้ัด  
• การคาดการณ์ผลด าเนินการ 

 จัดการ
กระบวนการ 

จัดท าแผนด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

ประเมิน วเิคราะห์
ผลด าเนินการ 

ตอบสนองลูกค้า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความรู้เก่ียวกับ
ลูกค้าและตลาด 

วสัิยทัศน์ ภารกิจ 
ค่านิยม 

ข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ความต้องการจาก
กระบวนการผลิต  
และการบริการ 

ผลวเิคราะห์ 
ความเส่ียง 

EVM 

ผ
ล
ล
พั
ธ
 ์ 
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• จ ำแนกและก ำหนด กลุ่มลูกค้ำและส่วนตลำด 
•เรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ 
•ตดิตำมและใช้ข้อมูลป้อนกลับและข้อร้องเรียนในกำร
วำงแผน ปรับปรุงและหำโอกำสนวัตกรรม 

•สร้างความสัมพันธ์เพื่อดงึดูดและรักษาลูกค้า 
•กลไกหลักๆที่ใช้ตดิต่อ การหาข้อก าหนดและน า 
  ไปปฏิบัตทิัง้กระบวนการ 
•จัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล 
•รวบรวม วิเคราะห์ข้อร้องเรียน และน าไปแก้ไข 

•วัดความพงึพอใจ ไม่พงึพอใจและความภกัดี 
•ตดิตามช้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ 
•เปรียบเทียบกับคู่แข่งและองค์กรที่คล้ายกันหรือที่ดี 

ทศิทาง
องค์กร 

ภารกิจ 

 

3. กำรมุ่งเนน้ลกูคำ้ และตลำด 
 

• แผนเชงิ
ยุทธศาสตร์ 

• การจัดการ
บุคลากร 

• การจัดการ
กระบวนการ 

ผลลัพธ์  
 

หมวด 3.ว กำรมุ่งเนน้ลกูคำ้และตลำด 
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ความ
ต้องการ
ของ
ลูกค้า 
ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย 

แผน
วสิาหกิจ 

• การน า 
   องค์กร 

• การมุ่งเน้น    
  ลูกค้า 

• การมุ่งเน้น  
  บุคลากร 

ผลลัพธ์ 
 

หมวด 4. กำรวดั กำรวิเครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

 
4. กำรวดั กำรวิเครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

 • เลือก รวบรวม ข้อมูล และสารสนเทศที่บูรณาการกัน 
• ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและนวัตกรรม 
• เลือกและใช้ข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ 

• ทบทวนผลด าเนินการและความสามารถ เปรียบเทียบ   
   กับคู่แข่ง เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร 
• จัดล าดับความส าคญัเพื่อปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม  
   น าไปปฏิบัตทิัง้องค์กร และผู้เก่ียวข้อง 

• ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งานและเข้าถงึได้  
• ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เช่ือถือได้ ปลอดภยั ใช้งานง่าย 
• เตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 

• ข้อมูลและสารสนเทศและความรู้มีคุณภาพ 
• จัดการความรู้ของบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า   
และคู่ความร่วมมือ รวมทัง้น า Best practices ไปปฏิบัต ิ
• ใช้ความรู้ในกระบวน การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

• การจัดการ
กระบวนการ 
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หมวด 5. กำรมุ่งเนน้บุคคลำกร 

 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร 

 
• ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
   และความพงึพอใจของบุคลากร 
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ 
   มีผลด าเนินการด ี
• สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
   ที่เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
• พัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
• ประเมินความพงึพอใจ ความผูกพัน 

• การจัดอัตราก าลัง และโครงสร้าง 
• การเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
• การปรับปรุง SHE 
• การดูแลความผาสุก 

แผนวสิาหกิจ 

ความต้องการจาก
กระบวนการ 

วสัิยทัศน์ 
ค่านิยม 

ผลลัพธ์  

การน าองค์กร 

การรวบรวม 
และวเิคราะห์
ผลปฎบิัตงิาน 

การจัดการ
กระบวนการ 
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หมวด 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 

6. การจัดการกระบวนการ 

ประเมิน
ความพงึ
พอใจของ
ลูกค้า 
และผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผลลัพธ์  

• เตรียมพร้อมต่อภยัพบิัตแิละภาวะฉุกเฉิน 

แผน
วสิาหกิจ 

ความ
ต้องการ
ของลูกค้า 

ขีดความ 
สามารถ
และ

อัตราก าลัง 

• กระบวนงานหลักเชื่อมโยงกับ Core Competencies  
   และการสร้างคุณค่า 
• หาข้อก าหนดกระบวนงานจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า  
   และคู่ความร่วมมือ 
• ออกแบบและนวัตกรรมกระบวนงาน 

• น ำกระบวนงำนไปปฏิบัตใิห้มีประสทิธิภำพ ประสทิธิผล  
• น ำข้อมูลจำกผู้เก่ียวข้องมำจัดกำรกระบวนกำร 
• ก ำหนดตัววัด ตัวชีว้ัดกระบวนกำรผลด ำเนินกำร 
• ลดควำมแปรปรวนของกระบวนกำร ลดค่ำใช้จ่ำยกำร 
  ตรวจสอบโดยรวม และป้องกันควำมผิดพลำด ิ

• กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
• กำรแบ่งปันกำรปรับปรุง และบทเรียน 

• ก าหนด Core Competencies 
• ออกแบบและนวัตกรรมระบบงาน 
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ควำมเช่ือมโยงระหว่ำง 

  บริบทของรฐัวิสำหกิจ 

กบั  

ขอ้ก ำหนดของเกณฑ ์
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บริบท: ภารกิจ 
3.1 ความรู้เก่ียวกับลูกค้า 
     และตลาด  
6.1 การออกแบบระบบงาน 
6.2 การจัดการและการปรับปรุง  
     กระบวนการท างาน 

1ก(1) 
-  ผลิตภณัฑ์ 
-  บริการหลัก 
-  กลไกในการส่งมอบ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
      และบริการ 
7.2 การมุ่งเน้นลูกค้า 
7.5 ประสทิธิผลของกระบวนการ 

บริบท; สภาพแวดล้อมด้าน  
          การแข่งขนั บริบทเชงิ 
          ยุทธศาสตร์ 
1.1ก(1) การก าหนดและการ  
           ถ่ายทอดวสัิยทัศน์ 
 

1ก(2) 
- วัฒนธรรม 
- จุดประสงค์ 
- วสัิยทัศน์ 
- ค่านิยม 
- ภารกิจ 
- ความสามารถพเิศษ 

หมวด 1 การน าองค์กร 
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวด 6 การจัดการ 
           กระบวนการ 
7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 

1. ลกัษณะองคก์ร 

1ก.สภาพแวดล้อมของรฐัวิสาหกิจ 
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5.1ก การก าหนดปัจจัยที่มีผล  
       ต่อความผูกพันและ    
       ความพงึพอใจ 
5.2ก ขีดควาบสามารถและ 
       อัตราก าลัง 
5.2ข บรรยากาศของการ  
       ท างานของบุคลากร 

1ก(3) 
- กลุ่มและประเภทของ 
  บุคลากร 
- ระดับการศึกษา 
- ปัจจัยความผูกพนั 
- ความหลากหลาย 
- กลุ่มต่อรอง สิทธิประโยชน์ 
- ข้อก าหนดพเิศษด้าน  
  สุขภาพ ความปลอดภยั    

2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
2.2 การถ่ายทอด 
     ยุทธศาสตร์เพื่อน าไป 
     ปฏิบัต ิ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น 
     บุคลากร 
      

หมวด 6 การจัดการ 
           กระบวนการ 
4.2 การจัดการสารสนเทศ  
      เทคโนโลยีสารสนเทศ   
      และความรู้ 

1ก(4)  
- อาคารสถานที่   
  เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
     และบริการ 
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธ ิ
     ผลของกระบวนการ 

 
1ก. สภาพแวดล้อมของรฐัวิสาหกิจ 
 

1. ลกัษณะองคก์ร 
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1ก(5) 
- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
- กลระเบียบข้อบังคับด้านชีวอนามัย   
  และความปลอดภยั  
- ข้อก าหนดเก่ียวกับการรับรอง 
  ระบบงาน การรับรอง การจดทะเบียน 
- มาตรฐานอุตสาหกรรม 
- กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
  การเงนิ และผลิตภณัฑ์ 

1.2ข พฤตกิรรมที่ปฏบิัตติามกฎหมาย 
       และมีจริยธรรม 
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
5.2ข บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.6 ประสทิธิผลของการน าองค์กร 
 

 1ก. สภาพแวดล้อมของ 
       รฐัวิสาหกิจ 

1. ลกัษณะองคก์ร 
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1ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 

1.2ก. การก ากับดูแล 
        ของรัฐวสิาหกจิ 
   
           

1ข(1) 
- โครงสร้างองค์กร 
- ระบบการก ากับดูแล 
- การรายงานระหว่าง 
  คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ  
  กับผู้น าระดับสูง 

1.1ก(2) ส่งเสริมให้ปฏิบัตติาม 
           กฎหมายและมีจริยธรรม 
1.2ข  พฤตกิรรมที่ปฏิบัตติาม 
        กฎหมายและมีจริยธรรม 
1.2ค. ความรับผิดชอบต่อ 
        ประเทศชาตแิละสังคม 
7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 

1. ลกัษณะองคก์ร 
 

1ข(2) 
- ส่วนตลาด กลุ่มลูกค้า 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ความต้องการและความ   
  คาดหวังของแต่ละกลุ่ม 
- การให้บริการช่วยเหลือ 
  ลูกค้า และการปฏบัิตกิาร 

3.2 การสร้างความสัมพันธ์ กับ  
     ลูกค้า 
4.1 การวัด การวเิคราะห์ และ 
     การปรับปรุงผลด าเนินการ 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภณัฑ์ 
     และบริการ 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

3.1ก ความรู้เก่ียวกับ  
       ลูกค้าและตลาด 
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1.1 ก การน าองค์กร  
     โดยผู้น าระดับสูง 
2.1 การจัดท า 
     ยุทธศาสตร์ 
6.2 การจัดการ 
     กระบวนการ 

1.ข (3)  
- ประเภทและบทบาทของ 
  ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความ  
  ร่วมมือ ในระบบงาน กระบวน  
  การผลิต และการส่งมอบผลิต   
  ภณัฑ์และการให้บริการช่วย  
  เหลือลูกค้า 
- บทบาทในการสร้างนวัตกรรม 
- ความต้องการของห่วงโซ่   
  อุปทานขององค์กร 

หมวด 6 การจัดการ  
           กระบวนการ 
7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล  
     ของกระบวนการ 

1. ลกัษณะองคก์ร 
  

1ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร 
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3.1ก ความรู้เก่ียวกับลูกค้าและ 
       ตลาด 
3.2ข การประเมินความพงึ 
       พอใจของลูกค้า 
4.1ก (3) การเลือกและใช้ข้อมูล 
       เชงิเปรียบเทียบ 

2ก(1) 
- ล าดับในการแข่งขัน 
- ขนาดและการเติบโต 
- จ านวนและประเภทคู่แข่ง  
  
   
- จ ำนวนและประเภท 
  ของคู่แข่งหรือ_         ___ 

2.1 การจัดท า 
     ยุทธศาสตร์ 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

4.1 การวัด และวเิคราะห์  
     ผลการด าเนินการ 
     ขององค์กร 
 

หมวด 2 การวางแผน   
           เชงิยุทธศาสตร์ 
หมวด 6 การจัดการ 
           กระบวนการ 

2ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 

2. ควำมทำ้ทำยตอ่องคก์ร 

 

 
2ก(3) 
- แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทยีบ 
- ข้อจ ากัดในการหาข้อมูล 

 

2ก(2) 
- ปัจจัยหลักที่ท าให้ประสบความส าเร็จ   
  เม่ือเปรียบเทยีบกับคู่แข่ง 
- การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการแข่งขัน  
- โอกาสสร้างนวัตกรรม  และความ 
  ร่วมมือ 

4.1 การวัด และวเิคราะห์  
     ผลการด าเนินการขององค์กร 
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2. ควำมทำ้ทำยตอ่องคก์ร 

4.1 การวัด และ  
     วิเคราะห์ 
     ผลการด าเนินการ 

 2ข 
 -  ความท้าทายและความได้    
    เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ด้าน 
    ธุรกิจ ด้านปฏิบัตกิาร และ  
    ด้านบุคลากร 
    ด้านทรัพยากรบุคคล 
    ความเส่ียง 
 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 
2.1ข วัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์  
4.1 การวัด และวเิคราะห์ผล  
     ด าเนินการ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคคลากร 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

2ข. บริบทเชิงยทุธศาสตร ์

2ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ 

2ค 
- ระบบปรับปรุงผลการ 
  ด าเนินการ 
- การประเมนิผลและการ 
  เรียนรู้ขององค์กร  
   

4.2ข การจัดการข้อมูล   
        สารสนเทศและ 
         ความรู้ 
หมวด 6.การจัดการ 
           กระบวนการ 
          

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
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รายงานผลการด าเนินการ 
 (Organizational Performance Report: OPR) 

  ประโยชนข์องกำรจดัท ำรำยงำนผลด ำเนินกำร 

  รวบรวมขอ้มูลกระบวนกำรท ำงำนและผลลพัธท่ี์ส  ำคญัอยำ่งเป็นระบบ 

      ท ำใหป้ฏิบตัซิ  ้ำได ้ หรือน ำไปสู่กำรปรบัปรุงได ้

  ท ำใหก้ำรสื่อสำรภำยในองคก์รชดัเจน มีควำมเขำ้ใจตรงกนั 

  คณะท ำงำนสำมำรถเห็นจุดแข็งหรือโอกำสในกำรปรบัปรุงเบ้ืองตน้ได ้

  ช่วยใหอ้งคก์รประเมินองคก์รดว้ยตนเองไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

  ท ำใหเ้กิดกำรแบ่งปันขอ้มูล และเรียนรู ้ส่งเสริมใหร้่วมมือกนัทั้งองคก์ร 
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กระบวนการ [PROCESS] 
 กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกนั โดยมีจดุมุ่งหมายเก่ียวข้องกบัการผลิต  

    หรือบริการให้แก่ลกูค้า ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

 ขัน้ตอนหรือกิจกรรมท่ีมีล าดบัชดัเจน เกิดจากการผสมผสานระหว่าง 

     คน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เทคนิค วสัด ุและการปรบัปรงุ มาท างานร่วมกนั  

กำรจดัท ำรำยงำนดำ้นกระบวนกำร  
หมวด 1-6 
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ระบบกำรจดักำรกระบวนกำร : Integrated PDCA Concept 
( Approach / Deployment / Learning / Integration) 

ป
ร
บั
ป
รุ
ง
ให

ส้
ม
บู
ร
ณ

 ์

ครอบคลมุ 

แนวทำง (Approach) 
เป็นระบบ  มีประสิทธิผล  

กำรบูรณำกำร (Integration) 

ปัจจยัภายใน/ภายนอก  

Organizational Profile 

ขอ้ก าหนดของเกณฑ ์

Criteria Requirements 

ประเมิน 

ปรบัปรุง ปรบัปรุง 

ประเมิน 
กำรเรียนรู ้ 

(Learning) 

ปฏิบติั ปฏิบติั 
กำรถ่ำยทอดและน ำไปปฏิบตั ิ 

(Deployment) 

ทัว่ถึง จริงจงั 

แบ่งปัน (Sharing) 

เป็นระบบ 

ครอบคลมุ 

น
ว
ตั
ก
ร
ร
ม

 

กำรเรียนรูร้ะดบัองคก์ร (Organizational Learning) 
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Act 

Do 

Plan 
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Approach 

(แนวทำง) 

Input ท่ีเชื่อถือได ้ทนัการ และแหล่งขอ้มลู 
ขั้นตอนท่ีเป็นระบบ: ท าเพื่ออะไร ใครท า ท าอะไร ท าเม่ือไร ท าท่ีไหน ท าอยา่งไร  
Output น าไปใชอ้ยา่งไร ท่ีไหน (ความเชื่อมโยง)  
ตวัช้ีวดัของกระบวนกำรและผลลพัธ(์ประสิทธิภำพและประสิทธิผล)มีอะไรบา้ง 
จดัท าเป็นมำตรฐำนหรือยงั เป็นตวัอย่ำงที่ดีอยา่งไร 

Deploy 
(กำรน ำไปปฏิบตัิ) 

น ากระบวนกำรไปปฏิบติัทุกหน่วยงาน ทุกระดบัอยา่งไร 
น ากระบวนกำรไปปฏิบติัตามท่ีเกณฑก์ าหนดวา่ส าคญัและจ าเป็นต่อองคก์รอยา่งไร 
มีระบบตรวจติดตามใหป้ฏิบติัอยา่งสม า่เสมอ ตามตวัช้ีวดัอยา่งไร 

Learning 
(กำรเรียนรู)้ 

ใครประเมินกระบวนกำรและผลลพัธ ์ ประเมินอยา่งไร เม่ือไร และบ่อยแคไ่หน 
น าผลการประเมินไปปรบัปรุงกระบวนกำรอยา่งต่อเน่ือง และสรา้งนวตักรรมอยา่งไร  
แบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์การปรบัปรุงและนวตักรรมกระบวนกำรอยา่งไร 

Integration 

(กำรบูรณำกำร) 

กระบวนกำรสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย บริบทองคก์ร และขอ้ก าหนดของเกณฑอ์ยา่งไร 

มีการปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัหน่วยงาน กระบวนการอ่ืนอยา่งไร 
แสดงผลลพัธต์ามตวัช้ีวดัครบถว้นหรือไม่ แสดงในท่ีใด 

แนวทางการตอบ ADLI 
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รายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง SEPA 

หมวดกระบวนกำร 
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• เลือกปัจจยัส าคญั 4-6 ปัจจยั 

• เป็นสารสนเทศท่ีใชใ้นการประเมินดว้ย 

รายละเอียดตามค าถามของเกณฑ ์
ค าถามท่ี 

…………….. 

ตาราง 

คู่มือปฏิบติังาน 

หรือ  

Process  

Flowchart (ถา้มี) 
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Approach: 

ในปี 2000 ผูบ้ริหำรระดบัสูงประชุมร่วมกนัเพ่ือก ำหนด ควำมสำมำรถพิเศษ ตั้งแตใ่นปี 2002 ผูบ้ริหำรได้

ทบทวนควำมสำมำรถพิเศษ ในระหว่ำงกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร ์(ดูเอกสำรแนบ Process Flowchart ของ

กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร)์โดยใชข้อ้มูลจำกกำรรบัฟังและเรียนรูจ้ำกลกูคำ้ตำมกระบวนกำรทีแ่สดง

ในหวัขอ้ 3.1 และกำรจดัท ำ QFD Matrix เพ่ือประเมินควำมสำมำรถพิเศษ เทียบกบัคู่แข่ง และเปรียบเทียบ

กบัผลด ำเนินกำรซ่ึงน ำไปสูก่ำรสรำ้งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ ใหเ้ขม้แข็งยิง่ข้ึน ดว้ยกำรพฒันำบุคลำกร 

หรือปรบัปรุงเทคโนโลยีตำมควำมเหมำะสม (ตำรำงแนบแสดง ควำมสำมำรถพิเศษ วิธีกำร และควำมเช่

อมโยงกบัภำรกิจ  บรรยำกำศกำรแข่งขนั และแผนปฏิบตัิกำร 
 

Deployment: 

ผูบ้ริหำรระดบัสูงด ำเนินกำรเป็นประจ ำทกุปีในกำรจดัท ำแผนยุทธศำสร ์โดยกำรใชข้อ้มูลที่ก ำหนด 
 

Learning: 

ผูบ้ริหำรทบทวนกระบวนกำรในปี 2002 และไดป้รบัปรุงกระบวนกำรในปี 2002 ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในกำร

จดัท ำแผนยุทธศำสตร ์รวมทั้งน ำ QFD มำเป็นเคร่ืองมือ 
 

Integration: 

กำรก ำหนดควำมสำมำรถพิเศษ ใชข้อ้มูลจำก ลกูคำ้ ของคู่แข่ง และกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรองคก์ร 

น ำควำมสำมำรถพิศษไปใชใ้นกำรออกแบบระบบงำน กระบวนกำร กำรวำงแผนยทุธศำสตร ์และพฒันำ

องคก์รเพ่ือใหล้กูคำ้พึงพอใจ และสรำ้งควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั 

 

ตวัอยำ่งรำยงำนกระบวนกำร :   
ค ำถำม 6.1ก(1): กระบวนกำรก ำหนดควำมสำมำรถพิเศษ 
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กำรจดัท ำรำยงำนดำ้นผลลพัธ ์ 
หมวด  7 

 

ผลลพัธ ์( Results) 
ผลผลิตและผลลพัธข์ององคก์รท่ีได้จากการด าเนินการตามข้อก าหนด 

ของหวัข้อในเกณฑ ์SEPA การประเมินผลลพัธจ์ะพิจารณาจาก 
• ผลด าเนินการในปัจจบุนั  
• แนวโน้มการเปล่ียนแปลง  

• ผลการด าเนินการเม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  
• ความครอบคลมุ และสอดคล้องกบักระบวนการ (หมวด 1-6) 
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RESULTS: Level, Trend, Comparison, Integration 

ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ตลำด กระบวนกำรผลิตและบริกำร บุคลำกร แผนปฏิบตักิำร 

เปรียบเทียบ 

- ผลที่ผ่ำนมำ 

- ผลที่คำดกำรณ ์ 

  (ขององคก์ร 

    และคู่แข่ง) 

- เป้ำประสงค ์

ดีกว่ำ 

ดอ้ยกว่ำ 

ไม่ดี 

กระบวนกำร 

A I 

D L 

ทบทวน 

ดี 

ปรบัปรุง 

นวตักรรม 

 
เปรียบเทียบ 

Comparison/Benchmark 

 

แนวโนม้ (Trend) 

เลือกตวัช้ีวดัและเก็บขอ้มูล 

กำรบูรณำกำร (Integration) 

ระดับ ( Level) 

ระดบั (Level) ผลลพัธ ์

ผลิตภณัฑ ์

และบริกำร 
ลกูคำ้ 

กำรเงิน 

และตลำด 

ประสิทธิผล 

กระบวนกำร 
บุคลำกร 

กำรน ำ 

องคก์ร 

ปีที่ 1, 2, 3,……. 

ควำมเช่ือมโยงของมิตผิลลพัธ ์(LeTCI) 
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รายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง SEPA 

หมวดผลลพัธ ์

36  ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ 36 
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• การยอ่ค าถามเกณฑม์าใสใ่นแบบฟอรม์ ท าใหเ้ขา้ใจค าถามคลาดเคลือ่น หรอืไมค่รอบคลุมทุกประเดน็ 
• ในหวัขอ้ “ปจัจยัส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง” ตอ้งอา้งองิจากบรบิทรฐัวสิาหกจิเทา่นัน้ ไมอ่า้งองิจากค าถามในหมวดต่างๆ และ  
   ควร เลอืกเฉพาะทีส่ าคญั 4-6 ขอ้ 
• อธบิายโดยการทวนค าถามเกณฑว์า่ไดด้ าเนนิการ แต่ไมอ่ธบิายวา่มกีระบวนการหรอืด าเนนิการอยา่งไร 
• ไมท่ าความเขา้ใจเกณฑใ์หช้ดัเจน กอ่นรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศมาอธบิาย 
• ขอ้มลูและสารสนเทศทีน่ ามาตอบ ตอ้งเกดิขึน้แลว้ไมใ่ชจ่ะด าเนนิการในอนาคต หรอืทฤษฏสีามารถแสดงตวัอยา่งได้ 
 ส าหรบัหมวดกระบวนการ  
• การอธบิายแนวทาง หรอืกระบวนการ ไมไ่ดร้ะบุชือ่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ แต่ระบุเป็นชือ่รฐัวสิาหกจิ 
• การอธบิายตามมติ ิADLI ยงัไมช่ดัเจน ท าใหบ้างครัง้ตอบผดิประเดน็ หรอืมขีอ้มลูสารสนเทศจรงิ แต่อธบิายผดิมติ ิ
• อธบิายโดยใชค้ าพรรณนาโวหารมากโดยไมจ่ าเป็น ควรอธบิายใหก้ระชบัและตรงประเดน็ 
• กรณทีีร่ฐัวสิาหกจิมเีอกสารทีส่ามารถใชอ้า้งองิได ้เชน่คูม่อืการปฏบิตังิาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด ฯลฯ ให ้
  ระบุใหช้ดัเจนในชอ่งเอกสารอา้งองิ โดยไมต่อ้งน ารายละเอยีดทัง้หมดมาแสดงอกี 
• การแสดงขอ้มลูหรอืสารสนเทศเป็นตาราง หรอืรปูภาพ ควรแยกแสดงในหน้ากระดาษต่างหาก ไมน่ ามายอ่สว่นไว้ใน 
  แบบฟอรม์ เพือ่ใหช้ดัเจนและอา่นงา่ย  
• ควรระวงัการใชส้ ีเพราะเมือ่ตอ้งท าส าเนาเป็นขาวด า จะอ่านยาก และใหห้มายเลขรปู ตารางใหเ้ป็นรปูแบบเดยีวกนั 
• การอา้งองิขอ้มลูสารสนเทศ รปูภาพ หรอืตารางจากหมวดอืน่ๆ ตอ้งสอดคลอ้งกนัและชดัเจน 
ส าหรบัหมวดผลลพัธ ์ 
• แสดงผลลพัธท์ีไ่มส่อดคลอ้งกบัค าอธบิายในหมวดกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 
• การแสดงผลลพัธด์ว้ยรปูกราฟ ควรมอีงคป์ระกอบ เชน่ชือ่รปู บ่งชือ่แกนขอ้มลูแนว ค าอธบิายขอ้มลูในแต่ละแกน  
• แสดงผลลพัธใ์นแตล่ะขอ้ดว้ยจ านวนทีเ่หมาะสม ไมม่ากหรอืน้อยเกนิไป  
  

    

 ขอ้สงัเกตจุำกรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรปี 2554 
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ข้อสงัเกตทัว่ไปจากวิทยากรท่ีปรึกษา (coach at site) 

 คณะท างานภายในควรปรบั OPR ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัทิีอ่งคก์ร
ด าเนินอยู ่และสอดคลอ้งกบั ADLI รวมทัง้เขยีนใหก้ระชบั สรุปเฉพาะสาระ
ทีต่อบประเดน็ค าถาม 

 คณะท างานภายในควรท าความเขา้ใจเกณฑแ์ละความหมายของ ADLI ให้
มากขึน้ รวมทัง้ LeTCI และพจิารณาน าการด าเนินงานขององคก์รที่
สอดคลอ้งมาเชื่อมโยงกบัเกณฑ ์

 ควรปรบับรบิทองคก์รและสาระในหมวดต่างๆใหส้อดคลอ้งกนั รวมทัง้
ทบทวนตวัชีว้ดัเพือ่ใหส้ะทอ้นผลการด าเนินงานทีส่ าคญัขององคก์ร 

 ผูร้บัผดิชอบในแต่ละหมวดควรท างานเชื่อมโยงกนั และควรประกอบดว้ย
ผูแ้ทนจากหลากหลายหน่วยงานผสมกนั 
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ทบทวนแนวทาง 
การตรวจประเมินองคก์รด้วยตนเอง 
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จดุแข็ง (Strength) คือ อะไร 

• ตอบสนองตอ่ขอ้ก ำหนดของเกณฑ ์ 

• แนวทำงเป็นระบบ (ท ำซ ้ำได)้ มีกำรถ่ำยทอดเพื่อน ำไปปฏิบตั ิมีกำรทบทวนและ

ปรบัปรุงอยำ่งตอ่เน่ือง มีกำรแบง่ปันควำมรู ้และกำรท ำใหห้น่วยงำนตำ่ง ๆ 

ด ำเนินกำรสอดคลอ้งไปในแนวทำงเดียวกนั (ไม่จ  ำเป็นตอ้งครบทั้ง 4 ปัจจยัใน

กำรตรวจประเมินก็ได)้ 

• ผลลพัธแ์สดงระดบัของผลกำรด ำเนินกำรที่ดี แนวโนม้  ตวัเปรียบเทียบและ/

หรอืระดบัเทียบเคียง กำรเช่ือมโยงของตวัช้ีวดัผลตำ่ง ๆ ซ่ึงเป็นสิ่งส  ำคญัตอ่

ควำมส ำเร็จในกำรบรรลวุตัถุประสงคข์ององคก์ร (ไม่จ  ำเป็นตอ้งครบทั้ง 4 ปัจจยั

ในกำรตรวจประเมินก็ได)้ 
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โอกำสในกำรปรบัปรุง (OFI) คือ อะไร 

• ประเด็นตกหลน่ ไม่ครอบคลมุตำมเกณฑ ์

• แนวทำงไม่เป็นระบบ (ท ำซ ้ำไม่ไดเ้พรำะไม่ไดเ้ป็นกระบวนกำร) 

• ปัจจยั / ทิศทำง / วตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้นบรบิทของรฐัวิสำหกิจ” ไม่ไดถู้ก

น ำมำรำยงำนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ตำ่ง ๆ 

• ผลลพัธไ์ม่ดี  ไม่แสดงแนวโนม้ กำรเปรยีบเทียบ ควำมเช่ือมโยง ซ่ึงอำจขดัขวำง

ควำมส ำเรจ็ขององคก์ร 
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โอกำสในกำรปรบัปรุง 

ถา้แนวทาง (Approach) : 

• ไม่เป็นระบบ 

          - ไม่มีขั้นตอนชดัเจน  
          - อาจท าซ ้ าไม่ได ้ 
          - ไม่ก าหนดตวัช้ีวดัเพือ่ประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

          - ไม่ก าหนด Input  อย่างชดัเจน 

          - ไม่สามารถคาดการณผ์ลลพัธไ์ด ้(Output/Results) 

        - ไม่ก าหนดกรอบเวลา  รอบเวลา ความถี ่ทีช่ดัเจน 

• ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการองคก์รอย่างครบถว้น (บริบทรฐัวิสาหกิจ) 

• ไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม (บริบทรฐัวิสาหกิจ) 

• ไม่ด าเนนิการเพือ่รบัความทา้ทายองคก์รที่ก าหนดไว ้(บริบทรฐัวิสาหกิจ) 

• ไม่ตอบสนองขอ้ก าหนดของกระบวนการที่เกีย่วขอ้ง 

 

 ประสิทธิผลของแนวทางประเมินจากระดบั ของผลลพัธ ์
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โอกำสในกำรปรบัปรุง 

• ไม่น ำไปปฏิบตัใินทุกกลุ่มงำน ทุกสถำนท่ี ทุกระดบั 

• ไม่ปฏิบตัอิยำ่งจริงจงั และสม ำ่เสมอ 

• ไม่ครอบคลมุทุกกลุ่มผูร้บับริกำร ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

• ไม่มีระบบกำรตรวจติดตำม เพ่ือยนืยนักำรปฏิบตัจิริง 

 

ถา้การน าแนวทางไปปฏิบติั (Deployment) : 

 

ระดบัและความความเช่ือมโยงของผลลพัธแ์สดง การน าไปปฏิบติั 
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โอกำสในกำรปรบัปรุง 

• ไม่มีกำรประเมินอยำ่งป็นระบบ (ทั้งแนวทำงและผลลพัธ)์  

• ไม่แสดงกำรใชข้อ้มูลจริง รอบดำ้น  

• ไม่ประเมินอยำ่งสม ำ่เสมอ 

• ไม่มีกำรปรบัปรุง อยำ่งเป็นระบบ 

• ไม่แสดงว่ำมีกำรแบ่งปันควำมรูภ้ำยในในองคก์ร  

• ไม่มีขอ้มูลว่ำกำรเรียนรูน้ ำไปสู่นวตักรรม 

ถำ้กำรเรยีนรู(้Learning) : 

 

แนวโนม้ของผลลพัธแ์สดงผล การเรียนรู ้
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โอกำสในกำรปรบัปรุง 

ควำมเช่ือมโยง (ควำมครบถว้น) ของผลลพัธแ์สดง กำรบูรณำกำร 

• ไม่มแีนวทางตอบสนองความตอ้งการองคก์รครบถว้น 

• ไม่มแีนวทางตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการทุกกลุ่ม 

• ไม่มแีนวทางตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
• ไม่ไดด้ าเนินการเพือ่รบัความทา้ทายองคก์รที่ก าหนดไว ้

• ไม่แนวทางตอบสนองขอ้ก าหนดของเกณฑที์่เกีย่วขอ้ง 

• ไม่ใชต้วัวดัและสารสนเทศสนบัสนุนการด าเนินการทุกระดบั 

• ไม่ใชข้อ้มูลแผนและทรพัยากรด าเนินการร่วมกนั 

 

ถำ้กำรบูรณำกำร (Integration) : 
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โอกำสในกำรปรบัปรุง 

• ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในปัจจุบนั 

• ไม่แสดงผลลพัธท่ี์ดีในหวัขอ้ท่ีรำยงำนไว ้        
• ไม่แสดงผลลพัธท่ี์ส  ำคญัอยำ่งครบถว้น 

 

 

 

ถำ้ระดบั (Level) : 

ระดบั ของผลลพัธป์ระเมินประสิทธิผลของแนวทางและการน าไปปฏิบติั 
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โอกำสในกำรปรบัปรุง 

• ไม่แสดงอตัรำของกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินกำร หรือกำรรกัษำไว ้

   ของผลกำรด ำเนินกำรท่ีดี 

• ไม่แสดงควำมครอบคลมุของผลกำรด ำเนินกำรในเรื่องตำ่งๆ 

 

ถำ้แนวโนม้ (Trend) : 

 

แนวโนม้ของผลลพัธแ์สดงผล การเรียนรู ้
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โอกำสในกำรปรบัปรุง 

• ไม่มีกำรรำยงำนสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งหรือคู่เทียบ 

 

 

ถา้การเปรียบเทียบ (Comparison) : 

 

การเปรียบเทียบ ของผลลพัธแ์สดงผล การเรียนรู ้
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โอกำสในกำรปรบัปรุง 

ความเช่ือมโยง (ความครบถว้น) ของผลลพัธแ์สดง การบูรณาการ 

 

• ไม่แสดงผลลพัธท่ี์ส  ำคญัครบถว้น  

• ไม่แสดงผลลพัธข์องลกูคำ้ ผูร้บับริกำรทุกกลุ่ม 

• ไม่แสดงผลลพัธข์องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 
  

 

ถา้การบูรณาการ (Integration) : 
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แบบประเมินองคก์รด้วยตนเอง 

หมวดกระบวนกำร 
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แบบประเมินองคก์รด้วยตนเอง 

หมวดผลลพัธ ์
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แนวทำงกำรใหค้ะแนน : มิตกิระบวนกำร (หมวด 1-6) 

มีแนวทำงอยำ่งเป็นระบบ 

และมีประสทิธิผลที่

ตอบสนองตอ่ 

ขอ้ก ำหนดตำ่งๆ ของ 

หวัขอ้อยำ่งสมบูรณ ์

ไม่มีแนวทำง 

อยำ่งเป็นระบบ 

มีสำรสนทศ

นอ้ยและๆม่

ชดัเจน 

เริม่มีแนวทำง 

อยำ่งเป็นระบบ 

ที่ตอบสนองตอ่ 

ขอ้ก ำหนด 

พ้ืนฐำน 

มีแนวทำงอยำ่ง 

เป็นระบบและมี 

ประสทิธิผลที ่

ตอบสนองตอ่ 

ขอ้ก ำหนดพ้ืนฐำน 

มีแนวทำงอยำ่ง 

เป็นระบบและมี 

ประสทิธิผลที ่

ตอบสนองตอ่ 

ขอ้ก ำหนดโดยรวม 

มีแนวทำงอยำ่งเป็น 

ระบบและมี

ประสทิธิผล ที่

ตอบสนองตอ่ 

ขอ้ก ำหนดตำ่งๆ 

     

0-5% 10-25% 30-45%  50-65% 70-85% 90-100% 

A 

D 

L 

I 

น ำแนวทำงไปปฏิบตัิ

อยำ่งสมบูรณ ์ไม่มี

จุดอ่อนหรือควำม

แตกตำ่งที่ส  ำคญัในทุก

พ้ืนท่ีหรอืหน่วยงำน 

ไม่มีกำรน ำ 

แนวทำงทีเ่ป็น 

ระบบไปถ่ำย 

ทอดเพื่อน ำ 

ไปปฏิบตัหิรือ 

มีเพียงเล็กนอ้ย 

น ำแนวทำงไป 

ปฏิบตั ิในขั้น 

เริม่ตน้เกือบทุก 

พ้ืนท่ี ท ำใหไ้ม่ 

บรรลตุำมขอ้ 

ก ำหนดพ้ืนฐำน 

น ำแนวทำงไป 

ปฏิบตั ิทุกพ้ืนท่ี 

แตบ่ำงพ้ืนท่ีในขั้น 

เริม่ตน้ 

น ำแนวทำงไป 

ปฏิบตัเิป็นอยำ่งดี 

ถึงแมแ้ตกตำ่งกนั 

ในบำงพ้ืนท่ี 

น ำแนวทำงไปปฏิบตั ิ

เป็นอยำ่งดี 

โดยไม่มีควำม 

แตกตำ่งที่ส  ำคญั 

แนวทำงที ่

สอดคลอ้งกบั 

หน่วยงำนอื่น 

สว่นมำกเกิด 

จำกกำรรว่มกนั 

แกปั้ญหำ 

ไม่มีแนวคิดใน 

กำรปรบัปรุง 

มีกำรปรบัปรุง 

เม่ือเกิดปัญหำ 

เริม่เปลี่ยนจำก 

กำรตั้งรบัปัญหำ 

มำเป็นแนวคิด 

กำรปรบัปรุง 

ทัว่ ๆ ไป 

เริม่มีแนวทำง 

อยำ่งเป็นระบบ 

ในกำรประเมิน 

และปรบัปรุง  

กระบวนกำร 

ที่ส  ำคญั 

ใชข้อ้มูลจรงิใน 

กำรประเมินและ 

ปรบัปรุงอยำ่งเป็น 

ระบบ  

เริม่ใช ้OL และ  

นวตักรรมปรบัปรุง 

กระบวนกำร 

ที่ส  ำคญั 

ใชข้อ้มูลจรงิในกำร 

ประเมินและปรบัปรุง 

อยำ่งเป็นระบบ  

OL และนวตักรรมเป็น 

เครือ่งมือส ำคญัในกำร 

จดักำร มีกำรปรบัปรุง 

ยิง่ข้ึนจำกกำรวิเครำะห ์

ระดบัองคก์ร &Sharing 

แนวทำงที่บูรณำกำรกบั

ควำมตอ้งกำรขององคก์ร 

ที่ระบุไวใ้น OP และเกณฑ์

หวัขอ้อื่นๆ เป็นอยำ่งดี 

ไม่แสดงใหเ้ห็น 

ว่ำมีควำมสอด 

คลอ้งไปในแนว 

ทำงเดียวกนัใน 

ระดบัองคก์ร 

เริม่มีแนวทำงที ่

สอดคลอ้งกบั 

ควำมตอ้งกำรพ้ืน 

ฐำนขององคก์รที่ 

ระบุไว ้ใน OP และ  

เกณฑห์วัขอ้อื่นๆ 

มีแนวทำงที ่

สอดคลอ้งกบั 

ควำมตอ้งกำรของ 

องคก์รท่ีระบุไวใ้น 

OP และ 

เกณฑห์วัขอ้อื่นๆ 

มีแนวทำงที่บูรณำกำร 

กบัควำมตอ้งกำรของ 

องคก์รที่ระบุไวใ้น OP 

และ เกณฑห์วัขอ้อื่นๆ 

ใชข้อ้มูลจรงิในกำรประ 

เมิน และปรบัปรุงอยำ่ง 

เป็นระบบ  OL รวมทั้ง

นวตักรรมเป็นเครือ่งมือ

ส ำคญัทั้งองคก์ร มีกำร

ปรบัปรุงและนวตักรรม 

โดยกำรวิเครำะหแ์ละ 

Sharing ชดัเจนทั้งองคก์ร 
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ไม่มีผลลพัธ ์

หรอื 

ผลลพัธไ์ม่ดี

ในเรือ่งที่

รำยงำน 

มีผลด ำเนินกำร 

นอ้ยเรือ่ง และ

เริม่มี ผลด ำนิน

กำรดีนอ้ยเรือ่ง 

     

0-5% 10-25%   30-45%        50-65% 70-85% 90-100% 

Le 

T 

C 

I 

ไม่มีขอ้มูล 

แนวโนม้หรอื 

แนวโนม้เป็น 

ทำงลบ 

มีรำยงำน

แนวโนม้บำงตวั

และตวัที่รำยงำน

สว่นมำกมี

แนวโนม้เป็นบวก 

 

เรือ่งที่ส  ำคญัตอ่

ควำมส ำเรจ็ของ 

ภำรกิจ 

มีแนวโนม้เป็นบวก 

ไม่มีรำยงำน 

สำรสนเทศเชิง 

เปรยีบเทียบ 

ไม่มีรำยงำน

ผลลพัธใ์น 

เรือ่งที่ส  ำคญั 

ตอ่ภำรกิจ 

มีขอ้มูลแนวโนม้ 

ของผลลพัธบ์ำง

ตวั บำงตวัมี

แนวโนม้ใน 

เชิงลบ 

ไม่มีรำยงำน

สำรสนเทศ 

เชิงเปรียบเทียบ 

หรอืมีรำยงำน

นอ้ย 

 

มีรำยงำน 

ผลลพัธท์ี่ส  ำคญั

ตอ่ควำมส ำเรจ็

ของภำรกิจนอ้ย 

แสดงใหเ้ห็นว่ำ 

อยูใ่นขั้นเริม่ตน้ 

ในกำรหำ

สำรสนเทศ 

เชิงเปรียบเทียบ 

ระดบัผลด ำเนินกำร 

ในปัจจุบนับำงตวัดี 

เม่ือเทียบกบัตวั

เปรยีบเทียบหรือ 

ระดบัเทียบเคียง  

แนวโนม้และ/หรอืผล

กำรด ำเนินกำรสว่นมำก

เป็นผูน้  ำ และดีมำก 

เมิอเทียบกบัตวั

เปรยีบเทียบ หรอื

ระดบัเทียบเคียง 

 

เป็นผูน้  ำใน 

อุตสำหกรรม และ 

เป็นระดบัเทียบเคียง 

ในหลำยเรือ่ง 

เรือ่งที่ส  ำคญัตอ่

ควำมส ำเรจ็ของภำรกิจ

สว่นมำกมีแนวโนม้เชิง

บวกคงอยูเ่ป็น 

เวลำนำนิ 

มีผลด ำเนินกำรดี 

ในบำงเรือ่ง 

ที่ส  ำคญัตอ่ 

ขอ้ก ำหนดของ 

หวัขอ้ 

มีผลด ำเนินกำรดี 

ในเกือบทุกเรือ่งที่ 

ส ำคญัตอ่ขอ้ก ำหนด

ของหวัขอ้ 

มีผลกำรด ำเนินกำร 

ดี/ดเีลศิในเกือบทุก

เรือ่งที่ส  ำคญัตอ่

ขอ้ก ำหนดของหวัขอ้  

มีผลกำรด ำเนินกำร 

ในดีเลศิในเกือบทุก

เรือ่งที่ส  ำคญัตอ่ 

ขอ้ก ำหนดของหวัขอ้ 

 

 

มีรำยงำน 

ผลลพัธท์ี่ส  ำคญั 

ตอ่ควำมส ำเรจ็ 

ของภำรกิจ 

หลำยเรือ่ง 

มีรำยงำนผลลพัธ ์

ผลด ำนินกำร 

ดำ้นลกูคำ้ ตลำด  

กระบวนกำร และแผน 

ปฏิบตักิำรที่ส  ำคญั 

เกือบทั้งหมด  
 

มีรำยงำนผลลพัธ ์

ผลด ำเนินกำร 

ดำ้นลกูคำ้ ตลำด  

และกระบวนกำรที่

ส  ำคญัเกือบทั้งหมด 

  

มีรำยงำนผลลพัธ ์

ผลด ำเนินกำร 

ดำ้นลกูคำ้ ตลำด 

กระบวนกำร และ

แผนปฏิบตักิำรที่  

ส ำคญัทั้งหมด 

 

แนวทำงกำรใหค้ะแนน : มิตผิลลพัธ ์(หมวด 7) 

53 Systems Focus 

เรือ่งที่ส  ำคญัตอ่

ควำมส ำเรจ็ขอภำรกิจ

ทั้งหมดมีแนวโนม้เชิง

บวกคงอยูเ่ป็น

เวลำนำน 
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รายงานผลการตรวจประเมินองคก์ร 

54 
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ข้อสงัเกตทัว่ไปจากวิทยากรท่ีปรึกษา (coach at site) 

 ระบจุดุแขง็ให้ตรงประเดน็ค าถามมากขึน้ และควรระบจุดุแขง็        โดยแยกให้เหน็ มิติ 
A,D,L,I ท่ีชดัเจนอย่างย่อๆเพ่ือประโยชน์ในการน าไปจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเองและก าหนดแนวทางการปรบัปรงุ  

 ควรปรบัปรงุการเขียนจดุแขง็ให้แสดงถึงแนวทางการปฏิบติัให้ชดัเจนเป็นระบบ และ
กระชบั 

 การระบ ุOFI ต้องให้อยู่ในกรอบของค าถามเท่านัน้ ต้องไม่ระบ ุOFI จากความคิดเหน็
ของผูป้ระเมิน ไม่ระบคุ าแนะน าเพ่ือปรบัปรงุ  

 ทบทวนประเดน็ท่ีระบเุป็นจดุแขง็และโอกาสในการปรบัปรงุ ไมใ่ห้ขดัแย้งกนัด้วย 

 ควรท าความเข้าใจข้อก าหนดพืน้ฐาน ข้อก าหนดโดยรวม และข้อก าหนดต่างๆท่ี
ชดัเจนเพ่ือสามารถเช่ือมโยงกบัจดุแขง็ท่ีมีและเลือกช่วงคะแนนได้เหมาะสม 

 ทบทวนและท าความเข้าใจในสาระส าคญัท่ีแสดงระดบัของ DLI ท่ีก าหนดไว้ในตาราง
คะแนนเพ่ือใช้เป็นหลกัในการเลือกช่วงคะแนนท่ีเหมาะสม สะท้อนความเป็นจริงของ
องคก์รให้มากท่ีสดุ 
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