
การสัมมนาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กรอบหลักการและแนวทางของ 
ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกจิใหม ่

6 กุมภาพันธ์  2562 



ก าหนดการสัมมนาฯ 

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 - 09.45 น. 
  

พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมน าเข้าสู่การสัมมนา  
- กล่าวรายงานถงึวัตถุประสงค์ของการสัมมนา โดยผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
- เปิดการสัมมนา และมอบนโยบาย (ความคาดหวังของกระทรวงการคลงัต่อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนนิงานรัฐวิสาหกิจ) โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  
(นายอภศิักดิ์ ตันติวรวงศ์) 

09.45 - 10.15 น. เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบประเมินผลฯ ใหม่ และภาพรวมหลักเกณฑ์ และแนวทาง
ระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 
โดย นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  
ประธานกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
นางสาวรสา กาญจนสาย ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร. 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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ก าหนดการสัมมนาฯ (ต่อ) 

10.30 - 12.00 น. เสวนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 8 หัวข้อ และแนวความคิด
การเป็นรัฐวิสาหกิจ 4.0 (SOE 4.0)” 
ผู้ร่วมเสวนา 
คุณยุทธ วรฉัตรธาร  ประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงาน
 รัฐวิสาหกิจภาพรวม 
ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล  ประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมนิผลการพัฒนาองคก์รของรัฐวิสาหกิจ  
 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์  ประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมนิผลการพัฒนาองคก์รของรัฐวิสาหกิจ  
 ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการควบคุมภายใน 
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์  ประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมนิผลการพัฒนาองคก์รของรัฐวิสาหกิจ  
 ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ และด้านการมุง่เนน้ลกูค้าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  ประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมนิผลการพัฒนาองคก์รของรัฐวิสาหกิจ  
 ด้านการตรวจสอบภายใน 
ผู้ด าเนินรายการ 
นางสาวรสา กาญจนสาย ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร. 
ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

12.00 น. ปิดการสัมมนา 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบประเมินผลฯ ใหม่ 
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เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบประเมนิผลฯ ใหม่ 
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ระบบ SEPA ระบบริหารจัดการองค์กร (ข้อ 3) 

1. การด าเนินการตามนโยบาย 

3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

3.2 การบริหารความเสี่ยง 

3.3 การควบคุมภายใน 

3.4 การตรวจสอบภายใน 

3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. การบริหารจัดการองค์กร 

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

1. กระบวนการ/ระบบ (Process)  

3. ผลลัพธ์ (Result) 

2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์ 

หมวด 1 การน าองค์กร 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลกูคา้และตลาด 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ระบบประเมินผลในปัจจุบันมี 2 ระบบ  



เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบประเมนิผลฯ ใหม่ 
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หลักการ 

1. รักษาข้อดี/จุดแข็ง ของระบบปัจจุบันที่มี 

2. ปรับปรุงข้อด้อย ของระบบปัจจุบัน 

3. ปรับปรุง เพิ่มเติม ประเด็นของการจัดการสมัยใหม่/Update  
ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้รับ  

   เพื่อส่งเสริมให้ รส. ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด าเนิน
ภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 
รวมถึงนโยบายส าคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

   ทั้งหมดนี้ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ 



เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบประเมนิผลฯ ใหม่ 
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ด้านที ่1 การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 

ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

ด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ด้านที่ 4 การมุ่งเน้นลกูค้าและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั 

ด้านที่ 6 การบริหารทนุมนุษย์ 

ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ด้านที่ 8 การตรวจสอบภายใน 

Enablers Key Performance Areas (60 ± 15%) Enablers (40 ± 15%) 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์                    
(ยุทธศาสตร์ชาติ, นโยบายรัฐบาล, แผนยุทธศาสตร์
ของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ) 

2. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Results)  
(ผลงานตามภารกิจที่ส าคัญ, แผนงานโครงการ 
ที่ส าคัญที่สะท้อนประสทิทธิภาพ, ประสิทธิผล, 
ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ) 



ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหมข่องรัฐวิสาหกิจ 
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คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรบัปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ ภาพรวม และคณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน   

9 

ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมนิผลใหมข่องรัฐวิสาหกิจ 



คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรบัปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรฐัวิสาหกิจ ภาพรวม และคณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน   

10 

ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมนิผลใหมข่องรัฐวิสาหกิจ 
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1. การก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กร (Corporate Governance & 
Leadership : CG) 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) 

3. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
(Risk Management & Internal Control : RM & IC) 

4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & 
Customer : CSM) 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : Digital) 

6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) 

7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & 
Innovation Management: KM & IM) 

8. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์                    
(National Policy, Strategic Plan, Initiatives) 

2. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Results) 

Key Performance Areas (60 ± 15%) Enablers (40 ± 15%) 

ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมนิผลใหมข่องรัฐวิสาหกิจ 
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SEPA ข้อ 3 

หมวด 1 การน าองค์กร 3.1 บทบาทคณะกรรมการฯ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 3.2 การบริหารความเสี่ยง 
3.3 การควบคุมภายใน 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด - 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3.5 การบริหารจัดการ
 สารสนเทศและดิจิทัล 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

หมวด 4 การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ - 

- 3.4 การตรวจสอบภายใน 

ระบบประเมินผลใหม ่

ด้านท่ี 1 การก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กร 

ด้านท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ด้านท่ี 3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

ด้านท่ี 4 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านท่ี 6 การบริหารทุนมนุษย์ 

ด้านท่ี 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ด้านท่ี 8 การตรวจสอบภายใน 

ระบบ/กระบวนการ Enablers 

ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมนิผลใหมข่องรัฐวิสาหกิจ 



13 

ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมนิผลใหมข่องรัฐวิสาหกิจ 

1. การก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กร (Corporate Governance & 
Leadership : CG) 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) 

3. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
(Risk Management & Internal Control : RM & IC) 

4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & 
Customer : CSM) 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: Digital) 

6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) 

7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & 
Innovation Management: KM & INM) 

8. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) 

Enablers (40 ± 15%) 

• ระบุให้ รส. ทราบชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง? (ระดับที่ 1) 
• ระบุว่าคุณภาพท่ีคาดหวังนั้นคืออะไร รส. ต้องท าอย่างไร? (ระดับที่ 2) 
• การด าเนินงานทุกอย่าง รส. ต้องท าจริง อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ จนได้

ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด/ต้องการ (ระดับ 3) 
• สิ่งที่ รส. ท านั้นต้องเชื่อมโยง/บูรณาการ กับเรื่องอะไรบ้าง? (ระดับที่ 4) 
• สิ่งที่ รส. ท านั้น ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ระดับ 5) 
 

แนวทางส าหรับการประเมิน Enablers  

13 
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น าเสนอการทบทวนและ
ปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ(ประชุม 

PAC เมื่อ 8 มี.ค.61) 

น าเสนอร่างเกณฑ์ 
การประเมินผล  

8 หัวข้อ 
(คณะอนุปรับปรุงฯ 

ชุดย่อย) 
  

ก าหนดร่างหลกัเกณฑ์  
และขออนุมตัเิกณฑ์ /

รายละเอียดและปรับปรุง  
(คณะอนุปรับปรุงภาพรวม/ 

คณะอนุฯ ชุดย่อย) 

สัมมนารับฟังความ
คิดเห็นจากPAC และ 

SubPAC  

รับฟังความคิดเห็น
จากรัฐวิสาหกิจ 

ทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติม 
และน าเสนอ PAC 

สื่อสารเกณฑ์การประเมินผลฯ ใหม่  
และจัดอบรมใหค้วามรู้ 

เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล ให้ PAC  
Sub-PAC สคร. รส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

ก.พ.-มี.ค. 61 เม.ย.-ม.ิย. 61 ก.ค. 61 

น าเสนอร่างหลักเกณฑ์  
และขออนุมัติเกณฑ์ / 

รายละเอียดและปรับปรุง  
(ประชุม PAC เมื่อ 6 ก.ค.61) 

ก.ย. 61 

ต.ค.-พ.ย. 61 

ทดสอบร่างเกณฑ์การ
ประเมินผล 8 หัวข้อ กับ
รัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง 

และรายงานผลตอ่คณะอนุ
ปรับปรุงฯ ภาพรวม , PAC 

  

พ.ย.-ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61 31 ม.ค. 62 มี.ค.-เม.ย.62 

สัมมนาให้กับ Board  
และผู้บริหารสูงสุด ทราบ 

ก.พ. 62 

ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมนิผลใหมข่องรัฐวิสาหกิจ 
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ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

1. การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG) 

1. บทบาทของภาครัฐ 

2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม 

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

5. การเปิดเผยข้อมูล 

6. คณะกรรมการ 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

8. จรรยาบรรณ 

9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

10. การติดตามผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีการก ากับดแูลทีด่ ี 

สร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักการ OECD และหลักการและแนวทาง 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจ 

ที่ปรับปรุงล่าสุดปี 2561 ของ สคร. 
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ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

2. การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  

3. การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

4. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ 

Module 2: กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ 

5. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

6. กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการ  

7. กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัตกิาร  
และปรับเปล่ียนแผนงาน 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถวิเคราะห ์วางแผน

ทิศทางของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อ

สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก 

การเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่างๆ 

รวมถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ส าคัญของ

ประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน และความเชื่อมั่นที่จะบรรลุ 

เป้าหมายระยะยาว 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) 
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ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร  

2. การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์  

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยง 

ที่เป็นระบบที่ด ีสามารถตอบสนองกับความเส่ียง  

ภัยคุกคามต่างๆ ได้ ซึ่งหากบริหารความเสี่ยงที่ดี 

จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอีกเช่นกัน 

3. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM &IC) 
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Risk Management 

18 
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Risk Management ensures business  
continuity and sustainability 

Avoiding business disruption, Uncertainties, Threats and 
Providing Precautionary Disciplines 

 

Open up new Opportunities and Benefit 
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 การที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องเผชิญการแข่งขันทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น   เช่น  

ธุรกิจขนส่ง  ที่ ไปรษณีย์ไทย ที่โดน Kerry DHL SCG Express หรือแม้กระทั่ง ไลน์แมน  
ที่รับส่งพัสดุ ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก และปรับรูปแบบการให้บริการที่ตรงกับ 
ความต้องการของผู้บริโภค การรับพัสดุถึงบ้าน  รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้  
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Disruption of Banking Industry 
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คณะกรรมการและผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจควรมุ่งเน้นหรือด าเนินการอย่างไรในการบริหารความเสี่ยงให้ประสบ
ความส าเร็จ  

หลักการ/แนวคิด การบริหารความเสี่ยงและการควบคมภายใน  

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการจัดการ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  

เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

รวมทั้งการระบุและบริหารความเสี่ยง 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร  
(Value Creation) เพื่อรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตที่อาจเกิด 
ความเสี่ยงได้อย่างทันกาล 

ท าไมต้องบริหารความเสี่ยง ???? 



ด าเนินการอย่างไรในการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความส าเร็จ  
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1. บทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการในการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม
ภายใน  การก าหนดโครงสรา้ง นโยบายการบรหิารควมเสีย่ง จัดใหม้บีรรยากาศ
และวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
(Culture) รวมถงึการก าหนดแรงจูงใจส าหรับการบรหิารความเสีย่ง  

2. การวเิคราะห ์และเชือ่มโยงกระบวนการบรหิารความเสีย่งและกลยทุธก์าร
บรหิารความเสีย่ง กบันโยบาย วตัถุประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตร ์
แผนงานโครงการ และแผนการลงทุน การก าหนด Risk Appetite/Risk 
Torrelance และการบริหารความเสี่ยงเป็นการสนับสนุนการบริหารเพื่อ
สรา้งสรรคม์ูลค่าใหก้ับองคก์ร (Value Creation) - การสนับสนุนการบรหิารฯ 
เพือ่เพิม่มลูคา่ (Value Enhancement) 

3. องคป์ระกอบการบรหิารความเสีย่งทีค่รบถว้นต ัง้แตก่ารระบุความเสีย่งที่
ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายองคก์รทกุตวั การพจิารณาความ
เพยีงพอของกจิกรรมควบคมุ ประเมนิระดับความเสีย่ง การจัดล าดับความส าคัญ 
การก าหนดแผนจัดการความเสีย่ง โดยมกีระบวนการวเิคราะก ์Cost Benefit ที่
ชัดเจนในแต่ละทางเลอืก การจัดท า Risk correlation map และ Portfolio 
view of risk  

4. การรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง ทีส่อดคลอ้งพรอ้มรายงานผลการ
ด าเนนิงานองคก์ร เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห ์ประเด็นทีอ่าจเกดิขึน้ใหม่ การ
เปลีย่นแปลงที่ส าคัญ  รวมทัง้การทบทวนและปรับปรุงการบรหิารความเสี่ยง
สม ่าเสมอและท าการปรับปรงุเมือ่จ าเป็น  

5. การสือ่สารการบรหิารความเสีย่งองคก์ร การรายงานผลการบรหิารความ
เสีย่ง และการประเมนิผลการควบคุมภายใน ทัง้การประเมนิเป็นรายครัง้ 
และประเมินแบบต่อเนื่อง  โดยมีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และทบทวน
กระบวนการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในองคก์ร รวมทัง้การบรหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการ และการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี

1. 
Governance 
& Culture  

2.  

Strategy & 
Objectives 
Setting 

3. 
Performance 

4.  

Review & 
Revision   

5. 
Information 
Communication 

& 
Reporting 



25 

ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  

3. กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การบริหารจัดการลูกค้า 

1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 

2. การจ าแนกลูกค้า 

3. การรับฟังลูกค้า 

4. การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 

5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการ 

ตอบสนองต่อความต้องการและ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และลูกค้า ดูแลรับผิดชอบและค านึงถึง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี 

4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : CSM) 
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ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : CSM) 

องค์การอยู่ได้เพราะลูกค้า 

 รู้จักลูกค้า จัดแยกประเภท จัดล าดับความส าคัญ  

 รับฟัง เข้าใจความต้องการ ประเมินความพอใจ ความคงอยู่ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าต้องการ 

 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สนับสนุน และแก้ปัญหา 

 มียุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติที่ดเีกี่ยวกับลูกค้า 

 ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินลูกค้า เพื่อปรับปรุงความผูกพัน 
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ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder & Customer : CSM) 

แนวปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้าขยายไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 รู้จักผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดล าดับความส าคัญ มีข้อมูลเพียงพอ 

 แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
และสอดคล้องกับแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 พนักงานเข้าใจความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รู้ขอบเขตการปฏิบัติ 
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

 มีการติดตามวิเคราะห์ประเมินผลงานและผลกระทบจากความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง 

 จัดการความเสี่ยงในกระบวนการสัมพันธ์ 
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ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

1. การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
องค์กร 

2. การน า Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร 

3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 

4. ธรรมภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  

5. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  

6. การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและความพร้อมใชข้องระบบ 

7. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับตัว 

ได้ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกสมัยใหม ่

ของเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สามารถประยุกต์

และบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการและ

ภารกิจของรัฐวิสาหกิจไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ  

 

 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : Digital) 
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The Stages of  

Industrial  Development 

Source: Oxford Analytica 6  Feb 2019 
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The stages of industrial development 

-- Productivity Point of View -- 
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The stages of industrial development 

-- Degree of Complexity Point of View -- 
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“Technology Push” 
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The 12 Pillars of Competitiveness 
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ภาพรวมหลักเกณฑ์และแนวทางระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 

1. ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์  

2. การบริหารทุนมนุษย์  

3. การพัฒนาทุนมนุษย์  

4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์  

หัวข้อ วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการ 

บุคลากร อันเป็นทรัพยากรหรอืทนุมนุษย์ 

ที่ส าคัญที่สุดขององค์กรไดต้ามแนวทาง 

ที่เป็นมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติทีด่ทีี่เป็นเลิศ 

6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) 
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6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) 

 ก าลังคนเหมาะสมเพียงพอทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 พนักงานมีคุณภาพ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการท างาน 

 พนักงานได้รับผลตอบแทนเหมาะสมและเกิดแรงจูงใจในการท างาน 

 พนักงานได้รับการพัฒนาเพือ่ยกระดบัสมรรถนะและประสิทธภิาพ 

 หน่วยงานด้านบุคคลมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของฝ่ายบริหาร 

 มีข้อมูลบุคคลที่ใช้วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการไดด้ี 

การบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
(ภาระปัญหาหรือทรัพยากรที่มีค่า?) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi45-y8taTgAhVSi3AKHb6-BDwQjRx6BAgBEAU&url=http://eyeni.biz/sekil-yukle/?q%3Dsovieth%2Bpeople%26page%3D11&psig=AOvVaw0rOss0FR68GBS8GyQvkTG_&ust=1549447738907261
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi45-y8taTgAhVSi3AKHb6-BDwQjRx6BAgBEAU&url=http://eyeni.biz/sekil-yukle/?q%3Dsovieth%2Bpeople%26page%3D11&psig=AOvVaw0rOss0FR68GBS8GyQvkTG_&ust=1549447738907261
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6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) 

 นโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ด ี 

 ระบบและกระบวนการติดตามประเมินผล 

 การพัฒนาที่มุ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

 ระบบการส่ือสาร การดูแลสภาพแวดล้อม ระบบเสริมแรงจูงใจ  
ระบบค่าตอบแทน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคคล 

กระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 
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7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&IM) 

1. การน าองค์กร   

2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน  

3. บุคลากร 

4. กระบวนการจัดการความรู้  

5. กระบวนการปฏิบัติงาน  

6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ 

หัวข้อ KM 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการความรู้ 

อันเป็นสมบัติและสิ่งจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลากร  

ต่อยอดการสร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรม 

และศักยภาพในการด าเนินงาน/แข่งขัน 

ของรัฐวิสาหกิจต่อไป 
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7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&INM) 

1.  บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม  

2. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 

3. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

4. การขับเคลื่อนความรู้สู่นวัตกรรม 

5. การสร้างวัฒนธรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
จัดการนวัตกรรม  

6. กระบวนการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

7. การจัดสรรงบประมาณด้านนวัตกรรม  

8. ผลลัพธ์การจัดการนวัตกรรม  

หัวข้อ INM 
วัตถุประสงค์ 

ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการ

นวัตกรรมที่ดีที่เป็นระบบ สามารถมีความคิด

สร้างสรรค์ และผลิตผลงานและนวัตกรรม 

ได้อย่างสูงสุด ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง 

ในปัจจุบัน 
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8. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน  ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  

หัวข้อ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการควบคุมภายใน  

การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง  

และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจว่าถูกต้อง 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งหน่วยตรวจสอบภายใน  

สามารถให้ค าปรึกษา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 
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ขอบพระคุณ 

Download  
เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 


