
SEPA AWARENESS  

คําถามจากกลุม่ A 

1. ตัววัด EVM (การบริหารจัดการ) ตามข้อ 1 เดิม (การดําเนนิงานตามนโยบาย) จะต้องกําหนดเป็นตัว
วัดหรือไม่ 

 ตอบ ไม่ต้อง เพราะเกณฑ์ EVM รวมถึงข้อ 3 ได้ถูก “บูรณาการ” เข้าสูเ่กณฑ์ SEPA แล้ว ดูเกณฑ์ทัง้หมดได้
จากเล่มเกณฑ์ SEPA สีชมพู ที่ สคร. ได้ Upload ขึ้น Website ของ สคร. แล้ว 

 2. ขอทราบการประเมินส่วน process ว่าจะมีการประเมินคะแนนออกมาแล้วจะมีการวัดอย่างไร ออกมา
เป็นตัวคะแนน 

ตอบ ประเมินส่วน Process (หมวด 1 ถึง 6) ประเมินตามแนวทางของ SEPA คือ ADLI โดยวิธีประเมินดูได้
จากเล่มเกณฑ์ SEPA สีชมพู เช่นเดียวกัน โดยคะแนนดิบที่ได้จากการประเมินตามแนวทางของ SEPA คือ 
ADLI ที่มีคะแนนเต็มของหมวด 1 ถึง 6 ที ่600 คะแนน จะถูกเทียบเป็นคะแนนประเมินผลตามระบบ
ประเมินผลฯ 1 ถึง 5 ทีคุ่้นเคยกันดี โดยการเทียบเป็นคะแนนประเมินผลน้ัน จะกําหนดจากตารางคะแนนค่า
เป้าหมายระดับ 1-5 โดยอาศัยหลักการที่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหใ้ช้ค่าเฉล่ีย
ของกลุ่ม A มาใช้ในการกําหนด เพ่ือความเป็นมาตรฐานร่วมกัน 

3. การใช้ RFI แทน OFI แสดงว่าจะไม่นํา OFI มาใช้ในระบบประเมินผลหรือไม่ 

 แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัด RFI เป็นดังน้ี 

• ควรเป็นไปตามแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ และเป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กร         
(Firmwide) ทีบุ่คลากรมีส่วนรับผิดชอบต่อความสําเร็จร่วมกัน  

• การกําหนดตัวช้ีวัด RFI  มาจาก ๒ กรณ ีคือ 
o การวิเคราะห์จุดที่ควรปรับปรุง (Opportunity for Improvement – OFI) ซึ่งได้มา

จากการประเมนิตนเองของรฐัวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจจะนําเสนอ OFI Roadmap ซึ่งแสดงแผนการพัฒนาปรับปรุง
ในระยะปานกลาง/ระยะยาว และมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ SubPAC  

o การดําเนินงานสําคัญที่รฐัต้องการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจดําเนินการ  
• การกําหนดตัวช้ีวัด RFI เป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดทําบันทกึข้อตกลงฯ 

(SubPAC) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ  
• RFI ควรมีเพียง ๑ ตัวช้ีวัด โดยอาจประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อยในลักษณะ Composite index ก็ได้ 

ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า การกําหนดตัวช้ีวัดและนํ้าหนักของ RFI ในปี ๒๕๕๔ เป็นการดําเนินการ
เป็นปีแรก และอยู่ในช่วงการทดลองระบบ จึงเห็นว่ายังไม่สมควรนําผลการประเมินในส่วนของ RFI มาเช่ือมโยง
กับระบบแรงจูงใจในส่วนที่เป็นตัวเงิน  
(มติคณะกรรมการประเมินผลฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/54) 
 



4. การกําหนดค่าเป้าหมายของผลงานในหมวดท่ี 1-6 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่างรัฐวิสาหกิจทั้งกลุ่มไม่
น่าจะเหมาะสมเพราะตัวธรุกิจต่างบริบท ควรใชค้่าเฉลีย่ของรัฐวิสาหกิจเอง  

ตอบ ในปีแรก  การกําหนดค่าเป้าหมายของส่วนที่ 1 กระบวนการร้อยละ 35 ยังไม่มีคะแนน Baseline ของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่มาจากการตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐานโดยที่ปรึกษาภายนอก เน่ืองจากผลคะแนนที่
ได้จากกระบวนการอบรมตรวจประเมินที่ผา่นมา 2 ปีน้ัน เป็นผลคะแนนที่มีจุดมุ่งหมายหลักคือเพ่ือการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองของรัฐวิสาหกิจ  ซึ่ง สคร. จัดอบรมและให้ฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปตลอดทั้งปี ซึ่งในช่วงสิ้นปี
รัฐวิสาหกิจจะได้ฝึกจัดทําเอกสาร 3 ฉบับคอื OPR SAR และ OFI Roadmap ซึ่งจะนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงองค์กรตามข้ันตอนการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA  

จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการ(Organizational 

Performance Report)1

ประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-

Assessment) เพื่อทราบจุดแข็ง

และโอกาสในการปรับปรุง

2

จัดทําแผนพัฒนาองคกร 3ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง4

   7. ผลสัมฤทธิ์
         

-  ผลิตภัณฑและบริการ
- การมุงเนนลูกคาและตลาด
- การเงินและตลาด
- บุคลากร
- ประสิทธิผลกระบวนการ
- การนําองคกร

6. การจัดการ

กระบวนการ

5. การมุงเนน

บุคลากร

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การมุงเนน

ลูกคา

และตลาด

1. การนําองคกร

2.  การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

บริบทของรัฐวิสาหกิจ

สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

ทวนสอบ

โดย

ผูตรวจ

ประเมิน

ภายนอก

2

4 ข้ันตอนหลักการพัฒนาองคกรตามแนวทาง SEPA

 

 

นอกจากน้ี  ใน ธค.53 ที่ผ่านมา  สคร. ได้สง่รายงานข้อคิดเห็นของที่ปรึกษากลางต่อผลการตรวจประเมินตนเอง 
(Feedback report) ให้กับรัฐวิสาหกิจเพ่ือใช้ปรับปรุงองค์กรต่อไป  ซึง่คะแนนที่ปรากฏใน Feedback Report น้ัน  
ที่ปรึกษาได้ใหค้วามเห็นและข้อสังเกตเก่ียวกับความเหมาะสมในการประเมินระดับคะแนนในหมวดตา่งๆ โดยอ้างอิง
จากข้อมูลที่รฐัวิสาหกิจได้ประเมินตนเองใน SAR และการฝึกอบรมกระบวนการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง 
(Coaching at site)  ทั้งน้ี ทีป่รึกษามิได้เข้าตรวจประเมินในบทบาทของผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ SEPA แต่อย่าง
ใด  ดังน้ันคะแนนที่ได้รับจาก Feedback Report หรือจากที่รัฐวิสาหกิจประเมินตนเอง จึงไม่ควรนํามาใช้เป็นค่า
เป้าหมายเพ่ือวัดผลงานในส่วนที่ 1 ได้   นอกจากนี้ แนวทางที่กําหนดให้ใช้ค่าเฉล่ียระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A 
ด้วยกันน้ัน ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากอนุกรรมการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจแล้ว เห็นว่าควรใช้แนวทาง



ของคะแนนเฉล่ียระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ด้วยกันมาเป็นตัวกําหนด เพ่ือให้ค่าเป้าหมายมีความเป็นมาตรฐาน
ร่วมกัน   
 
5. การใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A เพื่อเปน็มาตรฐานร่วมกันในการวัด อาจทําใหเ้กิด
ความได้เปรียบหรือเสียเปรยีบในการประเมินผล ดังนั้น TRIS มีแนวทางอย่างไรในการลดความได้เปรียบ 
เสียเปรียบ  

ตอบ ความได้เปรียบเสียเปรียบที่แท้จริงในกรณีน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคะแนนที่มาจากรัฐวิสาหกิจประเมินตนเองในปี 
2553 และนําค่าเฉล่ียมาใช้เป็นค่าเป้าหมาย (เหตุผลตามข้อ 4. )  นอกจากน้ี อาจกลา่วได้ว่ารัฐวิสาหกิจกลุ่ม A  
ไม่ได้มีความได้เปรียบกันมากนักในด้านคุณภาพของกระบวนการภายในที่รัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการในอดีตที่
ผ่านมา เน่ืองจากทุกแห่งได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ SEPA  โดยพิจารณาจากระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการองค์กรข้อ 3 ที่อยู่ในระดับดีมากในทุกข้อ   

อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบเสียเปรียบที่อาจมีได้จากการนําผลคะแนนค่าเฉล่ียมาต้ังเป็นเป้าหมายต้นปีน่าจะ
อยู่ที่ผลของการประเมินในช่วงสิ้นปี ซึ่งมาจากการประเมินตนเองของรัฐวิสาหกิจและของที่ปรึกษาประเมินผล 
โดยมติคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบรูปแบบและกระบวนการในการ
ประเมินประจําปี 2554 ไว้ดังน้ี    

“เป็นการประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก คือที่ปรึกษาประเมินผลของ สคร. จากรายงาน/
แบบฟอร์มที่กําหนด และจากการเข้าพบและสัมภาษณ์/สอบถาม (Site Visit) ซึ่งที่ปรึกษาประเมินผลจะ
นําผลคะแนนเบ้ืองต้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงฯ (SubPAC) และ สคร. เพ่ือ
พิจารณา  นอกจากน้ี ที่ปรึกษาประเมนิผลจะจัดทํารายงานผลการประเมนิรายงานผลการดําเนินงาน 
(Feedback Report) โดยจะจัดส่งให้แก่รฐัวิสาหกิจเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง และจัดทาํแผนของ
รัฐวิสาหกิจต่อไป ทั้งน้ี ที่ปรึกษาประเมินผลจะประเมินผลโดยมีการให้ความเห็นร่วมกันของคณะที่
ปรึกษาประเมินผลซึ่งมีประสบการณ์ในการประเมิน การบริหาร และความรู้ด้านเทคนิค”    

ดังน้ัน เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาประเมินผล และ สคร. จะต้องประเมินผลคะแนน ณ สิ้นปี 2554 ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยต้องเป็นที่ยอมรับในแต่ละรัฐวิสาหกิจ และเป็นที่ยอมรับระหว่าง
รัฐวิสาหกิจกลุม่ A ด้วยกัน  โดยการประเมินผลต้องมีความชัดเจน และช้ีแจงได้ต่อคณะอนุกรรมการฯ และผูท้ี่
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการทําใหร้ะบบ SEPA เป็นที่ยอมรับ  

6. OFI Roadmap กับแผนพัฒนาปรับปรงุองค์กร คือ ตัวเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากในแผนพัฒนาปรับปรุง
องค์กรมีรายละเอียดในการดําเนนิการอยูด้่วย 

เป็นตัวเดียวกัน  ซึ่งควรจะมรีายละเอียดในการดําเนินการและระยะเวลาการดําเนินการทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงตัวช้ีวัด  ซึ่ง สคร. มีกําหนดการจะจัดอบรมในเรื่องน้ีให้กับรัฐวิสาหกิจประมาณเดือนพ.ค.-
มิ.ย. 54 สําหรบักลุ่ม BA BB  



7. การประเมินผลตามหมวด 3 เดิม จะไม่มีการประเมินผลแล้วใช่หรือไม่ 

เมื่อเข้าประเมินตามระบบ SEPA อย่างเต็มรูปแบบจะไม่มกีารประเมินผลตามหมวดข้อ 3 เดิมแล้ว เพราะใน
เกณฑ์ SEPA ได้บูรณาการเกณฑ์ของหมวดข้อ 3 และ EVM เข้าไว้ด้วยแล้ว  

8. การดําเนนิการตามหลักการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance) ต้องมีการประเมินผลอีกหรือไม่ 
รวมอยู่ใน SEPA ด้วยหรือไม่ 

หัวข้อการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลที่ดี จะมีการประเมินด้วย โดยอยู่ในเกณฑ์ SEPA หมวด 1 หัวขอ้ 
1.2 หัวข้อการกํากับดูแลองค์กร และหมายเหตุของข้อ รวมถึงกลไกการกํากับดูแลที่ดีอ่ืน เช่น การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ก็ได้ถูกบูรณาการเข้าแล้ว ดูรายละเอียดได้จากเล่มเกณฑ์ 
SEPA สีชมพู ที่ สคร. ได้ Upload ขึ้น Website ของ สคร. แล้ว และจากเอกสารแจกที่สัมมนาสันที่ 24 ม.ค. 
กลุ่ม B หัวข้อ “การประเมินตามเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจกับการประเมินผลในระบบ 
SEPA” 

9. ขอตารางเวลาในการทีร่ฐัวิสาหกิจต้องจัดส่งรายงานต่างๆ ให้ สคร. หรือ TRIS ทีช่ัดเจนต้ังแต่ต้นปี  

กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่สคร. จดัให้เป็นการอบรมสัมมนาควบคู่ไปกับการฝึกจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง ซึ่งการสัมมนาการเขียนรายงานประเมินตนเองของกลุ่ม A จะจัดประมาณเดือนก.พ. 
และการอบรมสําหรับผู้ตรวจประเมินภายในองค์กรจะจัดในช่วงเดือน เม.ย. และรายงานที่ทางรส. จะต้องส่งให้ 
สคร. อย่างเป็นทางการคือรายงาน OPR SAR และ OFI Roadmap ที่จะต้องผ่าน Board และส่งให้ สคร. 
ภายใน 3 เดือนก่อนสิ้นปีบัญชี  

ช่วงบ่าย คําถามจากกลุ่ม B 

1. ขอเรียนถามการเขียน-ตอบคําถามในเกณฑ์ SEPA มี Format สคร. กําหนดอย่างไร 

สคร. จะเผยแพร่แบบฟอร์มการเขียน-ตอบคําถาม ก่อนการสัมมนาเกณฑ์ (เป็นสัมมนาที่ 2 ของปี ถัดจาก
สัมมนา SEPA Awareness) ในประมาณเดือน ก.พ.   

2. รัฐวิสาหกิจต้องตอบคําถามเกณฑ์การประเมิน Tris การบริหารองคก์ร และต้องตอบคําถาม SEPA 
อยากทราบว่าแล้วใครมาประเมินว่าต้องทาํตาม SEPA (ใครประเมิน SEPA) 

ก่อนที่กลุ่ม B จะใช้การประเมินตามระบบ SEPA อย่างเต็มรูปแบบ (สําหรับกลุ่ม BA ประเมิน SEPA เต็ม
รูปแบบในปี 56 และกลุ่ม BB 57) การประเมินจากเกณฑ์ข้อ 3 ยังมีการประเมินตามปกติโดยที่ปรึกษาระบบ
ประเมินผล ส่วนการเข้าสู่ระบบ SEPA ในช่วงดังกล่าวจะเน้นการเรียนรู้และเตรียมความพร้อม โดยไมม่ีที่
ปรึกษาภายนอกใดๆ เป็นผู้ประเมินรัฐวิสาหกิจตามระบบ SEPA ใน 2 ปีแรก แต่ สคร จะจัดการอบรมประเมิน
ตนเองให้กับรัฐวิสาหกิจโดยให้บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ (ทีมผู้ตรวจประเมินขององค์กรหรือที่เรียกว่า Internal 



assessors) ประเมินตนเองเป็นหลัก  แต่ทีป่รึกษาของ สคร. จะเข้าไปให้คําแนะนําเป็นพ่ีเลี้ยงในการทําหน้าที่
น้ี ณ สถานที่ของรัฐวิสาหกิจ (Coach at site) และให ้feedback report เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทราบจุดที่ควร
ปรับปรุงและระดับคะแนนที่เหมาะสมตามความเห็นของที่ปรึกษาโดยอิงจากเอกสารที่รัฐวิสาหกิจประเมิน
ตนเอง ทั้งน้ี ระดับคะแนนจากการประเมินตนเองของรัฐวิสาหกิจจะไม่มผีลกระทบต่อคะแนนประเมนิผลใน
ระบบปัจจุบันแต่อย่างใด  แต่เมื่อกลุ่ม B เข้าใช้ระบบ SEPA อย่างเต็มรูปแบบแล้ว การประเมินจะทําโดยที่
ปรึกษาด้านการประเมินผลของ สคร.  

3. SEPA ดูทางด้านบอร์ด, ควบคุมภายใน, ตรวจสอบภายใน, HR, การบริหารความเสี่ยง และการบริหาร
เทคโนโลยี (ตกลงเม่ือทํา SEPA แล้วต้องทําทั้งข้อ 3 และ SEPA ใชห่รือไม่ เพราะช่วงแรกมีการโยงข้อ 3 
กับ SEPA) 

ตอบ การโยงข้อ 3 กับ SEPA ให้เห็นน้ัน เป็นการแสดงให้เห็นว่า 1. ข้อ 3 ยังถูกประเมินอยู่เพราะได้บูรณาการ
เข้าไปใน SEPA แล้ว เพียงแต่อยู่ตามหมวดและหัวข้อต่างๆ กันของ SEPA ตามท่ีได้ช้ีแจงไปตอนสัมมนา 2. ข้อ 
3 ทีท่ําอยู่สามารถใช้ตอบคําถามของ SEPA ได้ (ตามท่ีได้ร่าง Mapping ให้ดูในเอกสารแจก) คือ เป็นเคร่ืองมือ
ที่รัฐวิสาหกิจได้ใช้อยู่แล้วโดยไม่ต้องไปหาเครื่องมือ หรือ การจัดการอ่ืนมาเพ่ิมเติม   

4 . การ Map เกณฑ์ข้อ 3 กับเกณฑ์ SEPA ที่อธบิายไปหมายความว่า การเขียน OPR ต้องแตะประเด็น
ข้อ 3 อย่างครบถ้วนหรือไม่ หรือแค่ให้รัฐวิสาหกิจทราบว่า ข้อ3 เกณฑ์ต่างๆ ถูกบูรณาการมาอยูใ่นเกรฑ์ 
SEPA แล้ว (เนื่องจากเนื้อทีต่อบใน OPR มีจํากัด) หรือทริสจะมีแบบสอบถามปลายปีให้กรอกเพิม่แยกอีก
ต่างหาก 

ตอบ การเขียน OPR ต้องแตะประเด็นข้อ 3 ตามประเด็นของข้อ 3 ที่ได้ Map ไว้ ถ้าคําว่า “การเขียน OPR 
ต้องแตะประเด็นข้อ 3 อย่างครบถ้วน” หมายถึงต้องแตะประเด็นข้อ 3 ให้หมดเหมือนตอนท่ีถูกประเมินข้อ 3 
อยู่ คําตอบคือ ไม่ครับ เฉพาะตามประเด็นของข้อ 3 ที่ได้ Map ไว้ สําหรับแบบสอบถามน้ันจะได้ออกแบบให้
ตอบได้ในชุดเดียว ไม่ต้องแยก 


