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ค่านิยม/แนวคิด 
การบริหารองค์กรที่ดี 

 ชี้แนะประเด็นที่ควรด าเนินการ / ปรับปรุง 
 ให้ความส าคัญกับการบูรณาการทั้งระบบ 
 ปรับให้เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจ 
 มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ลมดุล 
 ไม่บังคับว่าต้องท าอย่างไร 

เกณฑ์ SEPA  

 

ประเมิน 
• หาโอกาสปรับปรุง 
• ระดับการพัฒนา 
  

State Enterprise Performance Appraisal System 
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 ปรับเปลี่ยนเท่าที่จ าเป็น 
 เอื้อต่อการถ่ายโอนความรู้

ภายใน รสก. 
 ไม่เพิ่มความยุ่งยากในการ

ใช้ของรัฐวิสาหกิจ และ
ผู้ตรวจประเมิน 
 เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แนวทางการจัดท าเกณฑ์ 2556 

• เกณฑ์ TQA/MBNQA 2011-2012 
 • ผู้ตรวจประเมิน (TRIS)   
 • Focus Group  รสก. กลุ่ม A 
 • ข้อสังเกตจากการสัมมนา 
    (รสก. กลุ่ม A, B) 
 • MBNQA Application Report  

เกณฑ์ SEPA  
2553 

เกณฑ์ SEPA  
2556 

 

นโยบาย สคร. 
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1.  การมุ่งเน้นความสมดุล 
2.  การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน ์
3.  ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 
4.  การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล 
5.  การเห็นคุณค่าของบุคลากรและคู่ค้า 
6.  ความคล่องตัว 
7.  การมุ่งเน้นอนาคต 
8.  การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
9.  การจัดการโดยใช้ข้อมลูจริง 
10.  ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม 
11.  การมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
12.  การมีมุมมองเชิงระบบ 

ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ ์SEPA 

HPO’s DNA 
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• น ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ 

• กำรมุ่งเน้นอนำคต 

กำรน ำองค์กร 

ผลลัพธ์ดำ้นกำรน ำองค์กร 

12 

ค่ำนิยมหลกั 

กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

ผลลัพธ์ดำ้นกำรมุง่เน้นบุคลำกร 

12 ค่ำนิยมหลักขององค์กรที่เป็นเลิศ     6 กระบวนกำรท่ีเป็นระบบ     6 ผลลัพธ์ที่สมดุล   

ค่านิยมหลักขององค์กรที่เป็นเลิศและเกณฑ์ SEPA 
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ระบบประเมินคุณภำพรัฐวิสำหกิจ 

   7. ผลลัพธ์   
  
-  ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
- กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 
- กำรเงินและตลำด 
- กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
- ประสิทธิผลกระบวนกำร 
- กำรน ำองค์กร 6. กำรมุ่งเน้น 

กำรปฏิบัติกำร 

5. กำรมุ่งเน้น 

บุคลำกร 

4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

3. กำรมุ่งเน้น 

ลูกค้ำ 

และตลำด 

1. กำรน ำองค์กร 

2.  กำรวำงแผน 
เชิงยุทธศำสตร์ 

 

บริบทของรัฐวิสำหกิจ 

สภำพแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ และควำมท้ำทำย 

 

 
• สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร  ควำมสัมพันธ์กบัภำยนอกองคก์ร 
• บรรยำกำศดำ้นกำรแข่งขัน บริบทดำ้นยทุธศำสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด ำเนินกำร  

  

 

บริบทของรัฐวิสำหกิจ 

 

 
 

• สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร  ควำมสัมพันธ์กบัภำยนอกองคก์ร 
• บรรยำกำศดำ้นกำรแข่งขัน บริบทดำ้นยทุธศำสตร ์ ควำมเสี่ยง ระบบปรบัปรงุผลด ำเนินกำร  

  

 

Systems Focus 7  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 7 



1. กำรน ำองค์กร 

ก. วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 

1.1 กำรน ำรัฐวิสำหกิจ                      

โดยผู้น ำระดับสูง 

1.2 กำรก ำกับดแูลและ                       

ควำมรบัผิดชอบต่อประเทศชำติ

และสังคม 

(1) (2) 

7 หมวด 

18 หัวข้อ 

33 ประเด็น

พิจำรณำ 

หมำยเหต ุ

ข.  กำรสื่อสำรและผลกำร

ด ำเนินกำรของรัฐวิสำหกิจ 

83 ค ำถำม 

55 หมำยเหตุ 

(3) 

องค์ประกอบของเกณฑ์  SEPA  

บริบทของรัฐวิสำหกิจ 42 ค ำถำม 
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สรุปประเด็นการปรับปรุงคู่มือเกณฑ์ SEPA  2556 

• ปรับปรุงค าถามตามแนวทาง MBNQA/TQA  โดยพิจารณาให ้
  เหมาะสมกับบริบทความเป็นรัฐวิสาหกิจ 
• เพิ่มค าอธิบายเพิ่มเติมท้ายบทให้ครอบคลุมประเด็นที่มักมีข้อสงสัย 
• ใช้ค าว่า “ด าเนินการอย่างไร” แทนค าว่า “มีกระบวนการอย่างไร” 
• ตัดค าถามระดับข้อก าหนดต่างๆบางข้อ ที่เป็นค าถามมิติ Learning: L  
  เพื่อให้ไม่ตอ้งอธิบายซ้ า 
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หมำยเลขหัวข้อ 

ซ่ือหัวข้อ 

ข้อก ำหนดพื้นฐำน 

ของหัวข้อ 

ข้อก ำหนดโดยรวม 

ของหัวข้อ แยกเป็น 

เรื่องท่ีต้องพิจำรณำ 

ประเด็นพิจำรณำ 

คะแนนหัวข้อ 

 

ข้อก ำหนดต่ำงๆที่เป็นค ำถำม 

ในแต่ละประเด็นพิจำรณำ            

หมำยเหตุมีจุดประสงค์เพื่อ 

1.อธิบำยค ำศัพท์ และข้อก ำหนด

ที่ส ำคญัให้ชัดเจน 

2.ให้ค ำแนะน ำในกำรตอบ 

3. ระบุหรืออธิบำยควำมเชื่อมโยง

ที่ส ำคญั 

 

 

รูปแบบของหัวข้อ 

10 Systems Focus  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 10 



11  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 11 



12 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ: ภาพรวมขององค์กร เป็นปัจจัยส าคัญที่มผีลกระทบ 
ต่อการด าเนินการขององค์กร และความท้าทายที่ส าคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ 

(1) ลักษณะองค์กร:  
       คุณลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคืออะไร 
 
       ให้อธิบำยถึง 
              ก. สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ     
              ข. ควำมสัมพันธท์ี่ส ำคัญกับลูกค้ำ ผู้ส่งมอบ คู่ค้ำและ 
               ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 
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(1) ผลิตภัณฑ์:  
      รัฐวิสาหกิจมผีลิตภัณฑ์และบริการหลักอะไรบ้าง 
      กลไกที่ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าคืออะไร 

(2) วิสัยทัศนแ์ละภารกิจ: 
      ลักษณะที่เด่นชัดของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไร 
      จุดประสงค ์วิสัยทัศน ์ค่านิยม และภารกิจของรัฐวิสาหกิจที่ไดป้ระกาศ  
        ไว้คืออะไร  
      ความสามารถพิเศษ (core competencies) ของรัฐวิสาหกิจคืออะไร   
       มีความสัมพันธ์กับภารกิจของรัฐวิสาหกิจ อย่างไร  

 1. ก. สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ     
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร: 

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร  

 จ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอย่างไร  

 มีการศึกษาระดับใด   

 ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้บุคลากรมีความผูกพัน ในการบรรลุภารกิจ และ   
   วิสัยทัศนข์อง รัฐวิสาหกิจคืออะไร   
 บุคลากรและภาระงานในรัฐวิสาหกิจ มีความหลากหลายอย่างไร   
• กลุ่มที่จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรองกับองค์กรมีใครบ้าง   
• สิทธิประโยชนส์ าคัญ  รวมท้ังข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความ   
   ปลอดภัยมีอะไรบ้าง 
  

 1. ก. สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ     
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(4) สินทรัพย:์ 

      รัฐวิสาหกิจมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 

(5) ข้อก าหนดด้านกฎระเบียบ:  

      รัฐวิสาหกิจด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ           
        อะไรบ้าง  
      กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
        ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงาน การรับรองหรือข้อก าหนด  
        ด้านการจดทะเบียน มาตรฐานอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง และ  
        กฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และผลิตภัณฑ์ทีบ่ังคับ  
        ใชก้ับรัฐวิสาหกิจมีอะไรบ้าง 

 1. ก. สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ     
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1. ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร: 

      โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลขององค์กรเป็นอย่างไร 

      ความสัมพันธ์ด้านการรายงานระหว่าง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
        กับผู้น าระดับสูงเป็นอย่างไร 

(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:   

      ส่วนตลาด  กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของ  
        รัฐวิสาหกิจคืออะไร 
 

      กลุ่มดังกล่าว มีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้าง   
        เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการและการให้บริการสนับสนุนลูกค้า และ 
        การปฏิบัติการ 
      ความแตกต่างในความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมี 
        อะไรบ้าง 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 16 



17 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ค้า: 
      ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญคือใคร  
      บทบาทของผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความร่วมมือ ในระบบงาน   
        กระบวนการผลิต  และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบริการ  และ 
        การให้บริการช่วยเหลือลูกค้าท่ีส าคัญคืออะไร 

• กลไกที่ส าคัญในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความร่วมมือ  คืออะไร 
      ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความร่วมมือมีบทบาทหรือไม่ และอย่างไรใน 
        กระบวนการสร้างนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ 

• ความต้องการที่ส าคัญที่สุดของห่วงโซ่อุปทานของรัฐวิสาหกิจคืออะไร 

1. ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
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2.  ความท้าทายต่อองค์กร  
 

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

บริบทของรัฐวิสาหกิจ 
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(1) ล าดับในการแข่งขัน: 

  จ านวนและประเภทของคู่แข่งของรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างไร 
•  รัฐวิสาหกิจอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน 

• ขนาดและการเติบโตของรัฐวิสาหกิจเมื่อเปรียบเทียบกับ 
    องค์กรในอุตสาหกรรมหรือตลาดเดียวกันเป็นอย่างไร   

(2) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน: 

• ปัจจัยหลักที่ท าให้รัฐวิสาหกิจประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบ  
   กับคู่แข่ง  และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อสภาวะ 
   การแข่งขันของรัฐวิสาหกิจคืออะไรบ้าง รวมถึงโอกาสส าหรับการ 
   สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือมีอะไรบ้าง 
  

2. ก.  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 19 
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(3) 
  

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ: 
•  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญใน 
    อุตสาหกรรมเดียวกันมีอะไรบ้าง  
• แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญจากอุตสาหกรรมอื่น 
    มีอะไรบ้าง 
• อะไรเป็นข้อจ ากัด (ถ้ามี) ในการหาข้อมูลเหล่านั้น 

2. ก.  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 20 



 

     •  ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ รวมทั้ง       

         ความเสี่ยง ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านทรัพยากร 

         บุคคล และด้านอื่นๆของรัฐวิสาหกิจคืออะไร 

21 Systems Focus  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 21 

2. ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

 • ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน  

     ของรัฐวิสาหกิจคืออะไร 



 

     ส่วนประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  ซึ่ง
รวมถึงการประเมินผล กระบวนการเรียนรู้  และกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมคืออะไร 

22 Systems Focus  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 22 

2. ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 



23  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 23 



การปรับเปลีย่น หมวด 1. การน าองค์กร 

     1.1 ก (3): ปรับรวมประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับ “การสร้างบรรยากาศ”  

                   ไว้ด้วยกัน 

     1.1 ข (1): ปรับรวมประเด็นค าถามที่เกี่ยวกับ “การสื่อสาร” ไว้ด้วยกัน 

     1.2 ก (2): เพ่ิมค าถามตาม MBNQA 

                   “รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการใช้การประเมินผลการ 

                    ด าเนินการมาเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ (พิจารณาตาม 

                    ความเหมาะสม)” 
 

24  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 24 
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1.1 การน ารัฐวิสาหกิจโดยผู้น าระดับสูง (70 คะแนน) : 
  
      ผู้น ำระดับสูงน ำรัฐวิสำหกิจอย่ำงไร  
 
 
                ให้อธิบายว่า ผู้น าระดับสูง  
              ก.  ชี้น าและสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืนอย่างไร                 
              ข.  สื่อสารกับบุคลากร และกระตุ้นให้มีผลการ 
                   ด าเนินการที่ดีอย่างไร 
 
 
  

หมวด 1.  การน าองค์กร 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 25 
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1.1 ก.  การชี้น าและท าให้องค์กรยั่งยืน 

      (1)  วิสัยทัศน์และค่านิยม 

 • ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดวิสัยทัศน ์และ    

              ค่านิยม 

 • ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ  

               ค่านิยมผ่านระบบการน าองค์กรเพื่อให้บุคลากร  ผู้ส่งมอบ   
               และคู่ค้าที่ส าคัญ รวมทั้งลูกค้า  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ   
               น าไปปฏิบัติ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

 • ผู้น าระดับสูงปฏิบัติอย่างไร  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นต่อ 

              ค่านิยมขององค์กร 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 26 
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          (2)  การส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติปฏิบัติอย่างมี  
                จริยธรรม 
 
                • ผู้น าระดับสูงปฏิบัติอย่างไร  ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการ  
                  ปฏิบัติตามกฎหมาย และ มีจริยธรรม 
      • ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการสร้างบรรยากาศในองค์กร  
                  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติกฎหมายและมีจริยธรรม 

1.1 ก.  การชี้น าและท าให้องค์กรยั่งยืน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 27 
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         (3)  การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน 

        • ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการสร้างรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรที่มีความ    
                ยั่งยืน 

        • ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ 
                องค์กรบรรลุผลในเรื่องต่อไปนี้  

 บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ปรับปรุงผลการด าเนินการ   
 เป็นผู้น าในการแข่งขันด้านผลด าเนินการ หรือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 สร้างนวัตกรรม   
 มีความคล่องตัว 
 การเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล  
 มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่รัฐวิสาหกิจ (พิจารณาตาม

ความเหมาะสม) 

1.1 ก.  การชี้น าและท าให้องค์กรยั่งยืน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 28 
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 • ผู้น าระดับสูงมีส่วนร่วมอย่างไร ในการ 

 การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 การพัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กร 

  • ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการพัฒนาและเสริมสร้าง  
     ทักษะการเป็นผู้น าของตนเอง   

1.1 ก.  การชี้น าและท าให้องค์กรยั่งยืน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 29 
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        (1)  การสื่อสาร 
        •  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการสื่อสารกับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร   
        •  ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการ 

                  กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา  และ 
                    เป็นลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งองค์กร 
                  สื่อสารการตัดสินใจที่ส าคัญ 

• ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการท าให้บุคลากรทุกคนมี   

   ความผูกพันกับรัฐวิสาหกิจ 

• ผู้น าระดับสูงมีส่วนร่วมอย่างไร ในการให้รางวัลและการยกย่อง 
   ชมเชยบุคลากรเพ่ือ 

 ส่งเสริมให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี   
 ท าใหบุ้คลากรให้ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้า  และ

ต่อความส าเร็จของรัฐวิสาหกิจ 

1.1 ข. การสื่อสารและท าให้รัฐวิสาหกิจมีผลการด าเนินการด ี

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 30 
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1.1 ข. การสื่อสารและท าให้รัฐวิสาหกิจมีผลการด าเนินการดี 

           (2)  ความจริงจังในการปฏิบัติการ 

    • ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการท าให้บุคลากรมีความ 

                   จริงจังในการปฏิบัติการ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
                   ปรับปรุงผลการด าเนินการ และท าให้รัฐวิสาหกิจบรรลุวิสัยทัศน ์

• ผู้น าระดับสูงทบทวนตัววัดอะไรเป็นประจ า เพื่อท าให้ทราบถึง 
   สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

    • ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไร ในการน าการมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า 

                   และมอบคุณค่าอย่างสมดุลต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น   
                   มาประกอบการก าหนดเป้าหมายผลด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 31 
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 1.2  การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม (50 คะแนน) :  
         
         รัฐวิสำหกิจก ำกับดูแลองค์กร และแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงไร 
      
             
            ให้อธิบาย 
            ก.  ระบบการก ากับดูแล 
            ข.  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจรยิธรรม   
            ค. ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 

หมวด 1.  การน าองค์กร 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 32 
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1.2 ก.  การก ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจ 
         (1)  ระบบการก ากับดูแล 

   • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการทบทวนระบบการก ากับดูแล  

                 องค์กร  และท าให้บรรลุผลในประเด็นที่ส าคัญต่อไปนี้  
 บทบาท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
 ความโปร่งใสในการปฏิบัติการ และนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ 
 การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้น  
      (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 33 
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           (2)  การประเมินผลการด าเนินการ 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการประเมินผลการด าเนินการ 
                    ของผู้น าระดับสูง  

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการใช้การประเมินผลการ 
                    ด าเนินการมาเชื่อมโยงกับระบบ  แรงจูงใจ (พิจารณาตามความ 
                    เหมาะสม) 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการประเมินผลการด าเนินการ 
                    ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

    • ผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  
                    ในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการดังกล่าว  ไปพัฒนา 
                    และปรับปรุงประสิทธิผลของการน ารัฐวิสาหกิจของผู้น าแต่ละคน  
                    และของคณะกรรมการ  รวมทั้งระบบการน าองค์กร 

1.2 ก.  การก ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 34 
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1.2 ข.   การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 

              (1)   การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์  การบริการ 
                    และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม  

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง 
                    ความกังวลของสาธารณะที่มีผลต่อ ผลิตภัณฑ์  บริการ  และ 
                    การปฏิบัติการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  รวมทั้งเตรียมการ 
                    เชิงรุกในประเด็นดังกล่าว  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 35 
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      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพ่ือใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า 

            และรักษาสิ่งแวดล้อม (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

      • รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการ  ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญอะไร    

            เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่ก าหนด 
            หรือดีกว่า (ตามความเหมาะสม) 

      • รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการ  ตัววัด  และเป้าประสงคท์ี่ส าคัญอะไร    
            เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  บริการ  และ 
            การปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ 

1.2 ข.   การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
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             (2)   การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการส่งเสริม  และท าให้บุคลากรประพฤติ 

                    ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี   

                 • รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการ  และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญอะไร   
                    ที่ส่งเสริมและตรวจติดตามการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจรยิธรรม 
                    ในโครงสร้างการก ากับดูแล และทั่วทั้งรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง  
                    การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการตรวจติดตาม และ ด าเนินการ 

                    อย่างไร  หากมีการประพฤติการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรม 

1.2 ข.   การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 37 
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1.2 ค.  ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ  สังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

           (1) ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการน าประเด็นการพัฒนาประเทศ  

                    ความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมมาเป็นส่วนหนึ่ง ใน 
                    ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงานประจ าวัน 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดกิจกรรมที่รัฐวิสาหกิจ 

                   จะด าเนินการหรือให้การสนับสนุนเพื่อให้สภาพแวดล้อม  สังคม  
                   และระบบเศรษฐกิจดีขึ้น 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 38 
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           (2)  การสนับสนุนชุมชน 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  ในการให้การสนับสนุนและ 

                    สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญต่อองค์กรอย่างจริงจัง  

    •  รัฐวิสาหกิจก าหนดชุมชนที่ส าคัญต่อรัฐวิสาหกิจอย่างไร  และ 

                    ให้ระบุชุมชนดังกล่าว 

    •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดกิจกรรมที่จะให้ 

                    การสนับสนุนชุมชน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ 
                    พิเศษขององค์กร 

    •  ผู้น าระดับสูงและบุคลากรมีส่วนร่วมกับในการพัฒนาชุมชนนั้น 

                    อย่างไร  

1.2 ค.  ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ  สังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 39 
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การปรับเปลี่ยน หมวด 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

     2.1 ก (1): ย้ายค าถามเรื่อง “การก าหนดความสามารถพิเศษขององค์กร”     
                   จาก หมวด 6 ตาม MBNQA 
 
     2.1 ก (2): เพ่ิมปัจจัยที่ส าคัญตาม MBNQA 

                   • ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาว ซึ่งรวมถึง   
                 ความสามารถพิเศษขององค์กรที่จ าเป็น 
              • ความสามารถในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปด าเนินการให้ส าเร็จ 
 

     2.1 ข (2): เพ่ิมประเด็นตามแนวทาง MBNQA 
                   • การใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษขององค์กรที่มีในปัจจบุัน     
                 และด าเนินการเพ่ือให้องค์กรมีความสามารถพิเศษใหม่  
                 ที่อาจจ าเป็นในอนาคต 
                • การเพิ่มความสามารถของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือปรับตัวต่อการ  
                 เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด 
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    2.2    ปรับปรุงค าถามข้อก าหนดโดยรวมให้ถูกต้องตาม MBNQA:  

   ให้อธิบายกระบวนการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ให้สรุปแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติและตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่ส าคัญ
ของผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำดกำรณผ์ลกำรด ำเนินกำรใน
อนำคตของตวัวัดหรือดัชนีชี้วดัดังกล่ำว (เปรียบเทียบกับผลด ำเนินกำร
ของคูเ่ปรียบเทียบทีส่ ำคัญ) 

    2.2 ก: ปรับเรียงค าถามในประเด็นพิจารณา ก. ตั้งแต่ (1) – (6) ตาม MBNQA 

    2.2 ข: ปรับลดค าถามเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง MBNQA 
 

 

 
42  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

การปรับเปลี่ยน หมวด 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

42 
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            2.1  การจัดท ายุทธศาสตร์ (40 คะแนน): 
 
                        รัฐวิสำหกิจมีวิธีกำรอย่ำงไร ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 
 
 
                     ให้อธิบาย 
                         ก. กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดการกับ 
                             ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน ์
                             จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์   
                         ข. สรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ 
                             รัฐวิสาหกิจและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
 
  

หมวด 2.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 43 
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2.1 ก.    การจัดท ายุทธศาสตร์  

           (1)   กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   
                     ให้ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการ และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

     • กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สามารถระบุจุดบอดที่ 
                     อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดความสามารถพิเศษ 
              ขององค์กร  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  และความได้เปรียบเชิง        
              ยุทธศาสตร์  (ที่แสดงไว้ในบริบทของรัฐวิสาหกิจข้อ 2)  

 • กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร 

 • รัฐวิสาหกิจก าหนดกรอบเวลา  และท าให้กระบวนการวางแผนเชิง 
               ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้อง กับกรอบเวลาดังกล่าวอย่างไร 
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         (2)  การก าหนดยุทธศาสตร์ 
   • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการน าปัจจัย 
                  ที่ส าคัญต่อไปนี้ มาประกอบการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึง 
                  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ  
                  ปัจจัยดังกล่าว 

           Statement of Directions 
      จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของรัฐวิสาหกิจ 
      สัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัด้าน        
             เทคโนโลยี  ตลาด  ความนิยมของลูกค้า  การแข่งขัน และ   
            สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

2.1 ก.    การจัดท ายุทธศาสตร์  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 45 
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 การบริหารความเสี่ยงที่ดี ตามแนวทาง COSO (ERM- 
      integrated Framework) ซึ่งรวมถึง Portfolio View of Risk,  
      Risk Appetite และ Risk Tolerance 
 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Drivers)   
 ความสามารถในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปด าเนินการ 
      ให้ส าเร็จ 

 ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง 
ความสามารถพิเศษขององค์กรที่จ าเป็น 

2.1 ก.    การจัดท ายุทธศาสตร์  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 46 
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2.1 ข.   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

           (1)  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

    • วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจมีอะไรบ้าง   

                    และให้แสดงตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น   

    • เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สดุของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้  

                    คืออะไร 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 47 
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2.1 ข.   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

          (2)  การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ 
   • รัฐวิสาหกิจน าประเด็นต่อไปนี้ มาก าหนดวัตถุประสงค์เชิง 
                  ยุทธศาสตร์ อย่างไร 

     การตอบสนองความท้าทาย และความได้เปรียบเชิง 
          ยุทธศาสตร ์ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า  ปัจจัยเสี่ยง และ 
          การบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย “โอกาสของธุรกิจ”  
     การตอบสนองต่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  
          ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  การปฏิบัติการ  และ 
          รูปแบบการด าเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 48 
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2.1 ข.   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

       การใช้ประโยชนจ์ากความสามารถพิเศษขององค์กรที่มีใน 
            ปัจจุบัน และด าเนินการ เพ่ือให้องค์กรมีความสามารถ 
            พิเศษใหม่ ที่อาจจ าเป็นในอนาคต 
       ความสมดุลระหว่างโอกาสในระยะสัน้กับระยะยาว และ 
            ความสมดุลระหว่างความท้าทายในระยะสั้นกับระยะยาว 
       ความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
            ที่ส าคัญทั้งหมด 
       การเพ่ิมความสามารถของรัฐวิสาหกิจ เพื่อปรับตัวต่อ 
            การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 49 

• ให้แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับประเด็น
เหล่านี้ 
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           2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบัติ  (40 คะแนน): 
 
                 รัฐวิสำหกิจถ่ำยทอดยุทธศำสตร์เพื่อน ำไปปฏิบัติอย่ำงไร  
 
                    ให้อธิบาย 
                         ก. กระบวนการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่ 
                             แผนปฏิบัติการ ให้สรุปแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอด 
                             เพื่อน าไปปฏิบัติ  และตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่ส าคัญ 
                             ของผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง  
                         ข. ให้คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของตัววัด 
                             หรือดัชนีชี้วัดดังกล่าว 

หมวด 2.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 50 
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2.2 ก.  การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏบิัติ 

          (1)   การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ   

    • แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ   

                   รวมทั้ง  แผนปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic     
                   Improvement Plan) มีอะไรบา้ง (พิจารณาตามความเหมาะสม)  
                   และให้แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนดังกล่าวกับ 
                   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์      

    • การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่วางแผนไว้ ในด้านผลิตภัณฑ์  

                   ลูกค้า และตลาด ผู้ส่งมอบ และคู่ค้า มีหรือไม่ และ 
                   ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐวิสาหกิจจะด าเนินการอย่างไร  
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ก.  การจัดท าแผนปฏิบัตกิารและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัต ิ

              (2)   การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 

                    ไปยังบุคลากรให้น าไปปฏิบัตทิั่วทั้งองค์กร รวมถึงไปยัง  
                    ผู้ส่งมอบและคู่ค้าที่ส าคัญ (พิจารณาตามความเหมาะสม) เพื่อ 
                    ให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  เพื่อท าให้ผลการด าเนินการ 

                    ที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
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2.2 ก.  การจัดท าแผนปฏบิัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ 

           (3)   การจัดสรรทรัพยากร  

     •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดสรรทรัพยากรด้าน 

                     การเงิน และด้านอื่นๆ  เพื่อให้มีพร้อมเพ่ือสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการ 
                     บรรลุผลส าเร็จ และเพียงพอต่อพันธะผูกพันในปัจจุบัน  

     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจดัสรรต้นทุนสินทรัพย์ 

                     และก าหนดราคาถ่ายโอน(พิจารณาตามความเหมาะสม)   

     • รัฐวิสาหกิจจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้าน 

                     อื่นๆที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าวอย่างไรเพ่ือท าให้รัฐวิสาหกิจมี    
                     ความมั่นคงทางการเงิน  
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       (4)   แผนด้านบุคลากร  

  • แผนด้านทรัพยากรบุคคลหรือแผนด้านบุคลากรที่ส าคัญท่ี 

                ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
                ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง  

  • แผนดังกล่าวได้ด าเนินการอย่างไร กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

                 ต่อบุคลากร  และต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด   
                 ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรที่อาจเกิดขึ้น 

2.2 ก.  การจัดท าแผนปฏบิัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ 
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           (5)   ตัววัดผลการด าเนินการ  

     • ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ที่ใช้ติดตาม 
                      ผลส าเร็จและ ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง       

     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการท าให้ระบบการวัดผล 
                      โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการ 
                      อย่างสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกัน 

     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการท าให้ระบบการวัดผล 
                      ดังกล่าวครอบคลุมหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                      ที่ส าคัญทั้งหมด 

2.2 ก.  การจัดท าแผนปฏบิัติการและการถ่ายทอดให้น าไปปฏิบัติ 

           (6)   การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการปรับเปลี่ยนและน า 
                      แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ 
                      ปรับเปลี่ยนแผนและน าแผนไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
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2.2 ข.    การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
     • การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
                      ของรัฐวิสาหกิจ ตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ 
                      ที่ระบุไว้ในข้อ [2.2ก. (5)] มีอะไรบ้าง 
                • รัฐวิสาหกิจด าเนินการณ์อย่างไรในการคาดการณ์ผลการด าเนินการ    
     • ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของรัฐวิสาหกิจเป็น   
                      อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของ 
                      คู่แข่งหรือรัฐวิสาหกิจในระดับที่เปรียบเทียบกันได้  
     • ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ 
                      ระดับเทียบเคียงที่ส าคัญ เป้าประสงค์ และ 
                      ผลการด าเนินการที่ผ่านมา (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
                   
 
 

• รัฐวิสาหกิจด าเนินการณ์อย่างไรเพื่อให้การด าเนินการมีความก้าวหน้า 
   ตามที่คาดการณ์ไว้ 
•รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร หากพบว่ามีความแตกต่าง 
                   ระหว่างผลการด าเนินการปัจจุบัน หรือที่คาดการณ์ไว้เม่ือ 
                   เปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 
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การปรับเปลี่ยน หมวด 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

      3.1 ก (2): เพิ่มค าถามตาม  MBNQA 
                    • รัฐวิสาหกิจใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบนเว็บ 
                       เพื่อ รับฟังลูกค้าอย่างไร 
                    • การรับฟังผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต 
      3.1 ข:      ย้าย การประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า จาก 3.2 

      3.2 ก     : เรียงค าถามตามแนวทาง MBNQA แต่น าค าถามเรื่อง “การจ าแนก  

                    ลูกค้า” ไปไว้ที่ 3.1 ก (1) 
                     

 
 

58  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 58 



59 

           3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด  (50 คะแนน): 
 
                 รัฐวิสำหกิจหำสำรสนเทศเกี่ยวกับลูกค้ำและตลำดอย่ำงไร 
 
 
                     ให้อธิบายว่า  
                          ก.  รัฐวิสาหกิจรับฟังลูกค้าอย่างไร 
                          ข.  รัฐวิสาหกิจประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า 
                               อย่างไร 
 

หมวด 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
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3.1 ก.   การรับฟังลูกค้า  

           (1)   การจ าแนกลูกค้า 

     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจ าแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า  

                     และส่วนตลาดในปัจจุบัน และในอนาคต 

     • รัฐวิสาหกิจน าลูกค้าของคู่แข่ง และลูกคา้ตลาดอื่นๆ ที่พึงมีใน 

                    อนาคตมาประกอบการพิจารณาจ าแนกกลุ่มลูกค้าดังกล่าวอย่างไร 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดลูกค้า กลุ่มลูกค้า  

                    และส่วนตลาดเป้าหมาย ที่รัฐวิสาหกิจจะด าเนินการเพ่ือให้มาซื้อ 
                    และใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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   (2)   การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน   

 • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการรับฟังลูกค้า  เพ่ือหาความ 
               ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  รวมทั้งระดับความส าคัญ  
               เชิงเปรียบเทียบในมุมมองของลูกค้าเพื่อให้ได้สารสนเทศที่น า 
               ไปด าเนินการต่อได้ 

 • วิธีการรับฟังลูกค้ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างลูกค้า 
               กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาด 

3.1 ก.   การรับฟังลูกค้า  

  • รัฐวิสาหกิจใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบนเว็บเพื่อ 
                รับฟังลูกค้าอย่างไร  

  • รัฐวิสาหกิจติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของ 
                ผลิตภัณฑ์และบริการ  การช่วยเหลือลูกค้า  และการท าธุรกรรม  
                อย่างไร  เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีและสามารถ 
                น าไปด าเนินการต่อได้ 
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    (3)   การรับฟังผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต  

      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการรับฟังอดีตลูกค้า และ 

              ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่งเพ่ือให้ได้ 
              สารสนเทศที่น าไปด าเนินการต่อได้ และเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
              ป้อนกลับเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการ  การช่วยเหลือลูกค้า  
              และการท าธุรกรรม (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

3.1 ก.   การรับฟังลูกค้า  
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3.1 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า  

           (1)   ความพึงพอใจและความภักดี  
     •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการประเมินความพึงพอใจ 
                     และความภักดีของลูกค้า 
     •  วิธีการประเมิน มีความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างลูกค้า   
                     กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด  (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
     •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้การประเมินได้สารสนเทศ 
                     ที่สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่าท่ีลูกค้า 
                     คาดหวัง และท าให้ลูกค้ามีความภักดี 
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           (2)   ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

        •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้สารสนเทศด้าน 
                     ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ เปรียบเทียบกับ 
                     ความพึงพอใจของลูกค้าเหล่านี้ที่มีต่อคู่แข่ง  (พิจารณาตามความ 
                     เหมาะสม) 

     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้สารสนเทศด้าน 

                     ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับ 
                     ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ 
                     และบริการที่คล้ายคลึงกัน  หรือระดับเทียบเคียงของ  
                     อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

3.1 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า  
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        (3)   ความไม่พึงพอใจของลูกค้า  
            • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการประเมินความไม่พึงพอใจของลกูค้า 
               อย่างไร 
  • การประเมินดังกล่าวได้สารสนเทศที่สามารถน าไปด าเนินการ 
                ในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และท าให ้
                เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไร 

3.1 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า  
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            3.2  ความสัมพันธ์กับลูกค้า (60 คะแนน): 
    
                    รัฐวิสำหกิจสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ เพ่ือเพ่ิมควำมพึงพอใจ 
                         และควำมภักดีของลูกค้ำอย่ำงไร 
 
 
                      ให้อธิบายว่า 
                           ก. รัฐวิสาหกิจก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่น าเสนอ และ 
                               กลไกการสื่อสารต่างๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าอย่างไร   
                           ข. รัฐวิสาหกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร  
 
  

หมวด 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
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3.2 ก.   ผลิตภัณฑ ์การบริการ และการสนับสนุนลูกค้า 

            (1)  ผลิตภัณฑ์ และบริการ 

     •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนด และนวัตกรรม 

                     ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ 
                     ท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด    

    •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดและนวัตกรรม 

                     ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่  เพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่   
                     และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์ลูกค้าในปัจจุบัน   
                     (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
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                (2)  การสนับสนุนลูกค้า 

       • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ลูกค้าสามารถค้นหา 
                     สารสนเทศและรับการสนับสนุน 

       •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถ 
                     ท าธุรกรรมกับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ 
                     ผลิตภัณฑ์ บริการและการสนับสนุนลูกค้าของรัฐวิสาหกิจ 

       •  วิธีการที่ส าคัญในการสนับสนุนลูกค้าของรัฐวิสาหกิจ  รวมถึง 
                     ช่องทางและวิธีการสื่อสารที่ส าคัญมีอะไรบ้าง  วิธีการเหล่านี้มี 
                     ความแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาด 

3.2 ก.   ผลิตภัณฑ ์การบริการ และการสนับสนุนลูกค้า 
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  • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดความต้องการการ 

                 สนับสนุนที่ส าคัญของลูกค้า  

  • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า ข้อก าหนด 

                 ด้านการสนับสนุนลูกค้าดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
                 และกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้น าไปปฏิบัติ 

3.2 ก.   ผลิตภัณฑ ์การบริการ และการสนับสนุนลูกค้า 
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3.2 ก.   ผลิตภัณฑ ์การบริการ และการช่วยแหลือลูกค้า 
 

(3) การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า   
• รัฐวิสาหกิจใช้สารสนเทศจากลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไรในการ          

 ด าเนินการเรื่องต่อไปนี้ 
  การวางแผนผลติภัณฑ์และบริการ 
  การตลาด 
  การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างาน 
  การพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ 

 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

•รัฐวิสาหกิจมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูล และสารสนเทศเสียงของลูกค้า (รวมถึงข้อร้องเรียน) เพื่อ 
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล  

•รัฐวิสาหกิจมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูล และสารสนเทศเสียงของลูกค้า (รวมถึงข้อร้องเรียน) เพื่อ 
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล  

•รัฐวิสาหกิจมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูล และสารสนเทศเสียงของลูกค้า (รวมถึงข้อร้องเรียน) เพื่อ 
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล  

•รัฐวิสาหกิจมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูล และสารสนเทศเสียงของลูกค้า (รวมถึงข้อร้องเรียน) เพื่อ 
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล  

• รัฐวิสาหกิจมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูล และสารสนเทศเสียงของลูกค้า (รวมถึงข้อ
ร้องเรียน) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผล 
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ข.   การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

(1)  การจัดการความสัมพันธ์  

 • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการสร้างความสัมพันธ์ และจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุผล ต่อไปนี้ 
 ได้ลูกค้าใหม่ 
 ตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวัง ของลูกค้า 
 เพ่ิมความภักดี และการกลับมาซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการซ้ า 
 ให้ลูกค้ากล่าวถึงรัฐวิสาหกิจในทางที่ดี 
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           (2)   การจัดการข้อร้องเรียน  
        • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจดัการข้อร้องเรียนของลูกค้า 
                  • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อท าให้มั่นใจ ว่ากระบวนการ 
                    จัดการข้อร้องเรียน ท าให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่าง 
                    ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 
       •  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนช่วยลดความไม่พึงพอใจของ 
                    ลูกค้าได้อย่างไร  รวมทั้งลดการสูญเสียธุรกิจ และท าให้ลูกค้า 
                    กล่าวถึงในทางท่ีดี (พิจารณาตามความเหมาะสม) ได้อย่างไร 
      •  รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการรวบรวม และวิเคราะห์ 
                    ข้อร้องเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร  รวมทั้งให้ 
                    คู่ค้าน าไปปรับปรุง 

ข.   การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
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การปรับเปลีย่น หมวด 4: การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

      4.1 ก (1): เพิ่มค าถามตาม MBNQA 

                    • รัฐวิสาหกิจตรวจติดตามตัววัดเหล่านี้ บ่อยเพียงใด 

      4.1 ก (3): ตัดค าถาม bullet แรกของเกณฑ์ SEPA ปี 2553 ออกตาม MBNQA 

                   (การท าให้ระบบการวัดผล……………ทันกับความต้องการ……) 

 

      4.2: จัดกลุ่มค าถามในประเด็นพิจารณาใหม่ให้สอดคล้องตาม MBNQA 

               ก. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้  

               ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

             (แยก ก. เป็น Content กับ ข. เป็น System/Hardware/Software) 
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 4.1  การวัด การวเิคราะห์ และการปรบัปรุงผลการด าเนนิการ (40 คะแนน): 
  
        รัฐวิสำหกิจ วัด วิเครำะห์ และน ำไปปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
           
  
                ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
                    ก. วัด  วิเคราะห์ ผลการด าเนินการ อย่างไร 
                    ข. ทบทวน  และปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยใช้ข้อมูลและ   
                        สารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานอย่างไร 

หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
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    (1)  ตัววัดผลด าเนินการ  
          • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการเลือก  รวบรวมข้อมูลและ     
            สารสนเทศ  ให้สอดคล้องไปใน แนวทางเดียวกันและบูรณาการกัน    
            เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการ   
            โดยรวมของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค ์
            เชิงยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการ 
          • ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงตัววัด 
            ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
            มีอะไรบ้าง 
          • รัฐวิสาหกิจตรวจติดตามตัววัดเหล่านี้ บ่อยเพียงใด 
          • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการใช้ข้อมลูและสารสนเทศเหล่านี้     
            เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจในระดับองค์กรและการสร้างนวัตกรรม 
 

4.1 ก.   การวัดผลการด าเนินการ 
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            (2)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการเลือกข้อมูลและสารสนเทศ 
                 เชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ 
    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการน าข้อมูลและ    
                 สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญไปใช้อย่างมีประสิทธิผล ในการ    
                 สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ  และระดับยุทธศาสตร์   
                 รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 
 
          (3)  ความคล่องตัวของการวัดผล 
    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ระบบการวัดผล 
                 การด าเนินการสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหรือ 
                 ภายนอกรัฐวิสาหกิจ ที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิด 

4.1 ก.   การวัดผลการด าเนินการ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 77 



78 

4.1 ข.   การทบทวน การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

            (1)  การทบทวน และการวิเคราะห์ผลด าเนินการ 
    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการทบทวนผลการด าเนินการ 
                 และขีดความสามารถขององค์กร      
    • รัฐวิสาหกิจวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้าง เพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการทบทวน 
                 และท าให้ผลสรุปนั้นมีเหตุมีผล 
    • รัฐวิสาหกิจใช้การทบทวนเหล่านี้อย่างไร เพื่อประเมินความส าเร็จของ    
                 รัฐวิสาหกิจ  ผลการด าเนินการเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าเทียบกับ   
                 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
    • รัฐวิสาหกิจใช้การทบทวนเหล่านี้อย่างไร เพื่อประเมินความสามารถที่ 
                 จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ 
                 รัฐวิสาหกิจ และความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินการอยู่ 
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         (2)  การปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และนวัตกรรม 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการใช้ผลการทบทวนผลการ 
                 ด าเนินการ ไปจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุง 
                 อย่างต่อเนื่อง และที่เป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการถ่ายทอดให้กลุ่มงานและระดับ      
                 ปฏิบัติการน าเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญและโอกาสในการสร้าง 
                 นวัตกรรม ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร   

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการถ่ายทอดเรื่องดังกล่าว ให้ 
                 ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  และคู่ความ ร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ เพื่อท าให้ 
                 มั่นใจว่าปฏิบัติอย่างสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ รัฐวิสาหกิจ    
                 (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

4.1 ข.   การทบทวน การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
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4.2  การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (40 คะแนน):  
        
       รัฐวิสำหกิจมีกระบวนกำรอย่ำงไร ในกำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้ขององค์กร   
         และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  
          ให้อธิบายว่า รัฐวิสาหกิจ 
                  ก.  สร้างและจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กรอย่างไร   
                  ข.  ด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ข้อมูล  สารสนเทศ  ซอฟต์แวร์   
                     และฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นมีคุณภาพและพร้อมใช้งาน ส าหรับ 
                     บุคลากร  ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า  คู่ความร่วมมือ  และลูกค้า  
 

หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
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4.2 ก.   การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้  
   (1)  คุณลักษณะ  

         • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ข้อมูล  สารสนเทศ   
           และความรู้ของรัฐวิสาหกิจมี คุณลักษณะดังนี้ 

     แม่นย า 
 ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 ทันกาล 
 ปลอดภัยและเป็นความลับ  

 
   (2)  ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  
         • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ 
           จ าเปน็มีความพร้อมใช้งาน 
         • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการท าให้บคุลากร  ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า       
           คู่ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้าและหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรสามารถเข้าถึงและ 
           แบ่งปันขอ้มูลดังกล่าว (พิจารณาตามความเหมาะสม)  
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         (3)  การจัดการความรู้  

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดการความรู้ขององค์กร  
                 เพื่อให้บรรลุผลในเรื่องต่อไปนี้ 

 การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
 การใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน

และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงานและกระบวนการท างาน 
 การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่างองค์กรกับ 
      ลูกค้า  ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า และ  คู่ความร่วมมือ 
 ค้นหาและระบุ  การแบ่งปัน  และการน าวิธีปฏิบัติ 
      ที่เป็นเลิศไปปฎิบัติอย่างรวดเร็ว 
 การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการสร้าง

นวัตกรรมและ กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

4.2 ก.   การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้  
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4.2 ข.   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

           (1)  คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ฮาร์ดแวร์และ    
                  ซอฟต์แวร์ มีความเชื่อถือได้  ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
 

          (2)  ระบบเตือนภัย 
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดท าระบบสารสนเทศที่ 
                  สนับสนุนการรายงาน และการวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง และการเตือน  
                  ภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (early warning system) ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยง 
                  ที่จะเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร 
 

          (3)  ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน  
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ในกรณีฉุกเฉิน ระบบ 
                  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศ มีความพร้อมใช้ 
                  งานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองลูกค้าและความต้องการทางธุรกิจ 
                  อย่างมีประสิทธิผล 
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การปรับเปลีย่น หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคคลากร 

         ปรับเรียงหัวข้อใหม่ตามแนวทาง MBNQA  
         • 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
         • 5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

         5.1 ก.   
              •  เพิ่มค าถามตามแนวทาง MBNQA โดยเพ่ิมค าว่า “พิจารณาตาม 
                  ความเหมาะสม” 
         5.2 ข. ปรับรวมการพัฒนาบุคลากรและผู้น าเป็นหัวข้อเดียวกันตาม                             

                  MBNQA  
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 ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
      ก.  จัดการขีดความสามารถ และอัตราก าลังบุคลากรเพื่อให้   
           งานของรัฐวิสาหกิจบรรลุผลอย่างไร  
      ข.  ด าเนินการอย่างไร เพ่ือรักษาบรรยากาศการท างานที่ 
           เกื้อหนุนการท างาน  มีสวัสดภิาพ 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  
           • รัฐวิสาหกิจประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ  และอัตราก าลัง    
             ซึ่งรวมถึง ทักษะ สมรรถนะ และจ านวนของบุคลากรอย่างไร 
     (2)  ผูน้ าระดับสูง  
           • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการสรรหา ว่าจ้าง วางต าแหน่งผู้น า 
             ระดบัสูง (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
           • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้น าระดับสูงมีความสามารถที่จะผลักดันการ 
             ด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทศัน์และภารกิจ 
           • รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการอย่างไร  ในการท าให้ผูน้ าระดับสูงเปน็ตัวแทนที่สะท้อนให้ 
             เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
 
     (3)  บคุลากรใหม่  
           • รัฐวิสาหกิจสรรหา ว่าจ้าง วางต าแหน่ง และรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่ 
             กับองคก์รต่อไปอย่างไร          
           • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการท าให้บุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนใหเ้หน็ถงึความ
หลากหลาย 
             ทางความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นของชุมชนของบุคลากรที่องค์กรจ้าง 
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         (4)  การท างานให้บรรลุผล  
    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากร    
                 เพื่อให้บรรลุผลในเรื่องต่อไปนี้ 

 งานของรัฐวิสาหกิจประสบผลส าเร็จ 
 ใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษขององค์กร  
 เสริมสร้างการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ 
 มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมายขององค์กร 
 สามารถด าเนินการกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และแผน 
      ปฏิบัติการ 
 เพ่ือให้ผลการด าเนินการด้านการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์บรรลุตาม

เป้าหมาย ที่ องค์กรคาดหวัง (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

5.1 ก.   การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
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      (5)  การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  
 • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับ    
              การเปลี่ยนแปลงของ ความต้องการด้านขีดความสามารถและ 
              อัตราก าลังบุคลากร 
 • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการบริหารบุคลากร รวมทั้ง 
             บริหารความต้องการของบุคลากรและขององค์กรเพื่อให้ 
              สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของ 
              บุคลากร และลดผลกระทบจากการลดจ านวนของบุคลากร  
              หากมีความจ าเป็น 
  

5.1 ก.   การจัดการขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
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5.1 ข.  บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

         (1)  สภาพแวดล้อมการท างาน  
    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการท าให้สถานที่ท างานมีสุขอนามัย         
                 ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงประเด็นเหล่านี้ 
    • ตัววัดผลด าเนินการและเป้าประสงค์ของการปรับปรุงแต่ละปัจจัย 
                ของสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานที่แตกต่างกันคืออะไร   
         (2)  นโยบายด้านบุคลากร และสิทธิประโยชน์  
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากร 
                  โดยการก าหนดนโยบาย การให้บริการ และสิทธิประโยชน์ 
     • การช่วยเหลือสนับสนุนดังกล่าวได้ก าหนดให้เหมาะสมตาม 
                  ความต้องการของบุคลากรที่ หลากหลาย  ของกลุ่มและส่วนของ 
                  บุคลากรที่มีความแตกต่างกันอย่างไร 
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           5.2  ความผูกพันของบุคลากร (55 คะแนน):  
   
                   รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรอย่ำงไร ให้บุคลำกรมีควำมผูกพันเพื่อ 
                      ควำมส ำเร็จขององค์กรและบคุลำกร 
 
                  ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
                   ก.  สร้างความผูกพัน จ่ายค่าตอบแทน และให้รางวัล 
                       บุคลากร เพื่อให้มีผลการด าเนินการที่ดีอย่างไร      
                   ข.  บุคลากร  และผู้น าได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีผลการด าเนินการ 
                        ที่ดีอย่างไร   
                   ค.  ประเมินความผูกพันของบุคลากร  และใช้ผลประเมิน 
                        นั้นท าให้ผลการด าเนินการดีขึ้นอย่างไร 
 

หมวด 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
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5.2 ก.   ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

              (1)  ปัจจัยของความผูกพัน  
      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดปัจจัยส าคัญท่ี 
                   ส่งผลต่อความผูกพัน   
      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดปัจจัยส าคัญที ่
                   ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร  
      • วิธีการก าหนดปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกัน ส าหรับแต่ละกลุ่มและ 
                   ส่วนของบุคลากร อย่างไร 
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            (2)  วัฒนธรรมองค์กร  
               • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
                 ให้มีคุณลักษณะดังนี้  

 การร่วมมือกัน 
 การแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และ

ต่างสถานที่ 
 การสื่อสารที่เป็นแบบสองทางระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานและผู้บริหาร 
 การมีความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม 
 การให้อ านาจในการตัดสินใจ 
 การก าหนดเป้าประสงค์ระดับบุคคล 

               • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กร 
                 ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายด้านความคิด  วัฒนธรรม  และ 
                 ความคิดเห็นของบุคลากร  

5.2 ก.   ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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           (3)  การจัดการผลการปฏิบัติงาน   

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพ่ือท าให้ระบบการจัดการผลการ  
                 ปฏิบัติงานของบุคลากรบรรลุผลต่อไปนี้ 

 สนับสนุนให้เกิดการท างานที่มีผลการด าเนินการที่ดี และท าให้บุคลากรมี
ความผูกพัน 

 ใช้ในการพิจารณา การให้ค่าตอบแทน  การให้รางวัล  การยกย่องชมเชย 
และการให้แรงจูงใจ 

 เสริมสร้างการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ และการบรรลุผลส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ 

5.2 ก.   ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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5.2 ข.   การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
    (1) ระบบการเรียนรูแ้ละการพัฒนา  

        • ระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรและผู้น าองค์กรด าเนินการอย่างไร    
           กับปัจจัยต่อไปนี้       

 ความต้องการด้านการเรียนรูแ้ละการพัฒนา ทั้งเรื่องที่ก าหนดโดยบุคลากร   
      และที่ก าหนดโดยผู้บังคับบัญชา และผู้น าระดับสูง 
 ความสามารถพิเศษขององค์กร ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และ 
      การบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้น 
      และระยะยาว 
 การปรับปรุงผลการด าเนินการองค์กร และนวัตกรรม 
 จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอย่างมจีริยธรรม 
 การมุ่งเน้นลูกค้า 
 การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอาย ุ
 การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน 
 การสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์กร (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
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          (2)  ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  
      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการประเมินประสิทธิผลและ   
                   ประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรและผู้น าระดับสูง 
 
          (3)   ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  
      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดการความก้าวหน้าใน 
                  อาชีพการงานของบุคลากรทั่วท้ังองค์กรให้มีประสิทธิผล 
      • รัฐวิสาหกิจรัฐด าเนินการอย่างไร ในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
                   ของต าแหน่งผู้บริหารและผู้น าให้มีประสิทธิผล 

5.2 ข.   การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
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5.2 ค.   การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

             (1)  การประเมินความผูกพัน  
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการประเมินความผูกพันของ 
                  บุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
     • ตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ 
                  บุคลากร คืออะไร 
     • วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละ 
                  กลุ่มของบุคลากร 
     • รัฐวิสาหกิจใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น การรักษาใหบุ้คลากรอยู่กับองค์กร   
                 การขาดงาน  การร้องทุกข์  ความปลอดภัย  และผลิตภาพ เพื่อ 
                 ตรวจประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 
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           (2)  ความเชื่อมโยงกับผลลัพธท์างธุรกิจ 

      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการน าผลการประเมิน  
                   ความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
                   ทีส่ าคัญที่รายงานในหมวด 7 เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุง 
                   ความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ  

5.2 ข.   การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 98 



99 Systems Focus  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 99 



การปรับเปลีย่น หมวด 6: การมุ่งเน้นการปฏบิัติการ 

      6.1 ก (1): ปรับค าถามตาม MBNQA โดยย้ายค าถามเรื่อง  
                    “การก าหนดความสามารถพิเศษขององค์กร” ไปไว้ที่หมวด 2 
      6.1 ก (1): เพิ่มค าถามตาม MBNQA 

              รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดท าข้อก าหนดของ 
              ระบบงานโดยใช้ข้อมูลจากความต้องการของลูกค้า  ผู้ส่งมอบ 
              คู่ค้า  คู่ความร่วมมือ (พิจารณาตามความเหมาะสม)  

      6.2 ก (2): เพิ่มค าถามตามแนวทาง MBNQA ที่เกี่ยวกับการจัดการ 
                    ห่วงโซอุ่ปทาน 
      6.2 ข       ตัดค าถาม การแบ่งปันข้อมูลและการปรับปรุง ให้ไป               
                    รวมกับ การจัดการความรู้ (4.2 ก) 
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     6.1  การออกแบบระบบงาน (50 คะแนน) : 
  
                รัฐวิสำหกิจออกแบบระบบงำนอย่ำงไร 
 
                ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
                 ก.  ออกแบบระบบงานอย่างไร 
                 ข.  ออกแบบกระบวนการท างานทีส่ าคัญอย่างไร เพื่อส่งมอบ 
                      คุณค่าแกลู่กค้า   
                 ค.  เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือ 
                      ให้รัฐวิสาหกิจประสบผลส าเร็จและยั่งยืนอยา่งไร 

หมวด 6.  การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 101 



102 

6.1 ก.   การออกแบบระบบงาน 

           (1)  การออกแบบระบบงาน 
      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการทบทวน  ออกแบบ   
                   และนวัตกรรมระบบงานโดยรวมขององค์กร 
      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดท าข้อก าหนดของ 
                   ระบบงาน โดยใช้ข้อมูลจากความต้องการของลูกค้า ผู้ส่งมอบ   
                   คู่ค้า  คู่ความร่วมมือ  (พิจารณาตามความเหมาะสม)  
      • ข้อก าหนดที่ส าคัญของแต่ละระบบงาน คืออะไร 
      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการตัดสินว่า กระบวนการใดใน    
                   ระบบงานโดยรวมเป็น กระบวนการภายในองค์กร (เป็นกระบวนการ 
                   ท างานที่ส าคัญขององค์กร) และกระบวนการใดใช้แหล่งภายนอก 
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6.1 ข.   การออกแบบกระบวนการท างาน 

         (1)  ข้อก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
                 •  กระบวนการท างานที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจมีอะไรบ้าง 
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการจัดท าข้อก าหนดของ 
                  กระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ  
                  คู่คา้ และคู่ความร่วมมืออย่างไร (พิจารณาตามความเหมาะสม)  
     • ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้คืออะไร 
         (2)  การออกแบบกระบวนการท างาน 
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการออกแบบและนวัตกรรม 
                  กระบวนการท างานเพื่อบรรลุ ข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด  
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร ในการน าเทคโนโลยใีหม่  
                  ความรู้ขององค์กร ความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นในอนาคตมา 
                  ประกอบในการออกแบบกระบวนการเหล่านี้ 
     • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  ในการน ารอบเวลา  ผลิตภาพ   
                  การควบคุมต้นทนุ รวมทั้งปัจจัยด้านประสทิธิภาพและ 
                  ประสิทธิผลอืน่มาประกอบในการออกแบบกระบวนการเหลา่นี้ 
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6.1 ค.   ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

      • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  เพื่อให้ระบบงาน และ     

            สถานที่ท างานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 

      • ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  ได้ค านึงถึง    
            การป้องกัน การจัดการ ความ ต่อเนื่องของการด าเนินการ และ  
            การท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 
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  6.2  การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการท างาน (60 คะแนน) : 
           
            รัฐวิสำหกิจจัดกำรและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญขององค์กร   
            อย่ำงไร 
 
            ให้อธิบายว่ารัฐวิสาหกิจ 
                  ก.  น ากระบวนการท างานที่ส าคัญไปปฏิบัติ และจัดการ  
                       อย่างไร   
                  ข.  ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ เพื่อสร้างคุณค่า 
                       แก่ลูกค้า รวมทั้งให้องค์กรได้รับความส าเร็จและยั่งยืน  
                       อย่างไร 
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หมวด 6.  การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  
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       (1)  การน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติ 

  • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร เพื่อท าให้การปฏิบัติงานประจ าวัน    
                ของกระบวนการที่ส าคัญเหล่านี้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 
                ของกระบวนการ 

  • ตัววัดหรือดัชนีวัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ และตัววัดใน 
                กระบวนการ (In- process measures) ที่รัฐวิสาหกิจใช้ควบคุมและ  
                ปรับปรุงกระบวนการท างานคืออะไร 

  • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  ในการน าข้อมูลจากลูกค้า   
                ผู้ส่งมอบ  คู่ค้า และคู่ความร่วมมือมาใช้ในการจัดการกระบวนการ  
                ดังกล่าว (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

6.2 ก.   การจัดการกระบวนการท างาน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 106 



107 

         (2)  การจัดการห่วงโช่อุปทาน 

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน   

    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  เพื่อท าให้มั่นใจว่าผู้ส่งมอบที่     
                  องค์กรเลือกมีคุณสมบัติและสามารถยกระดับผลการด าเนินการ 
                  ขององค์กรและความพึงพอใจของลูกค้า  

   • รัฐวิสาหกิจประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบอย่างไร และ   
                 ด าเนินการอย่างไรกับผู้ส่งมอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ดี 

6.2 ก.   การจัดการกระบวนการท างาน 
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          (3)  การควบคุมต้นทุน 
    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  ในการลดต้นทุนโดยรวมที่ 
      เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมิน    
      กระบวนการหรือผลการด าเนินการ (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
    • รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  ในการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งบกพร่อง  
      ความผิดพลาดของการให้บริการ และการท างานซ้ า รวมทั้งการลด 
      ค่าใช้จ่ายในการประกันผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุด หรือการสูญเสีย 
      ผลิตภาพของลูกค้า (พิจารณาตามความเหมาะสม) 

6.2 ก.   การจัดการกระบวนการท างาน 
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6.2 ข.  การปรับปรุงกระบวนการท างาน  

• รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างไร  ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน      
  เพื่อบรรลุผลการด าเนินการที่ดีขึ้น  ลดความแปรปรวนของ  
  กระบวนการ  และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 
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ระบบประเมินคุณภำพรัฐวิสำหกิจ 

   7. ผลลัพธ์   
  
-  ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
- กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 
- กำรเงินและตลำด 
- กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
- ประสิทธิผลกระบวนกำร 
- กำรน ำองค์กร 6. กำรมุ่งเน้น 

กำรปฏิบัติกำร 

5. กำรมุ่งเน้น 

บุคลำกร 

4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

3. กำรมุ่งเน้น 

ลูกค้ำ 

และตลำด 

1. กำรน ำองค์กร 

2.  กำรวำงแผน 
เชิงยุทธศำสตร์ 

 

บริบทของรัฐวิสำหกิจ 

สภำพแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ และควำมท้ำทำย 

 

 
• สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร  ควำมสัมพันธ์กบัภำยนอกองคก์ร 
• บรรยำกำศดำ้นกำรแข่งขัน บริบทดำ้นยทุธศำสตร์ ระบบปรบัปรงุผลด ำเนินกำร  

  

 

บริบทของรัฐวิสำหกิจ 

 

 
 

• สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร  ควำมสัมพันธ์กบัภำยนอกองคก์ร 
• บรรยำกำศดำ้นกำรแข่งขัน บริบทดำ้นยทุธศำสตร ์ ควำมเสี่ยง ระบบปรบัปรงุผลด ำเนินกำร  
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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 
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PROCESS 
(Category 1-6) 

(ADLI) 

RESULTS 
(Category 7) 
(LeTCI) 

Comparisons 

(C) 

 Integration 

(I) 

Learning 

   (L) 

Integration 

    (I) 

Approach 

   (A) 

Deployment 

     (D) 

Trends 

(T) 

Levels 

(Le) 

มิติกำรประเมินองค์กรตำมแนวทำง SEPA 
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กำรพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง SEPA 

จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำร(Organizational 

Performance Report) 

1 ประเมินองค์กรดว้ยตนเอง (Self-

Assessment) เพื่อทรำบจุดแข็ง

และโอกำสในกำรปรบัปรงุ 

2 

จัดท ำแผนพฒันำองค์กร 3 ด ำเนินกำรพัฒนำปรบัปรงุ 4 

   7. ผลสัมฤทธิ์ 
            
-  ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
- กำรมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำด 
- กำรเงินและตลำด 
- บุคลำกร 
- ประสิทธิผลกระบวนกำร  
- กำรน ำองค์กร 

 

6. กำรมุ่งเน้น 

กำรปฏบิัติกำร 

5. กำรมุ่งเน้น 

บุคลำกร 
 

 
4. กำรวัด กำรวเิครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู ้

 

 

3. กำรมุง่เน้น 

ลูกค้ำ 

และตลำด 
 

1. กำรน ำองค์กร 
 

2.  กำรวำงแผน 
เชิงยุทธศำสตร ์

 
 

บรบิทของรฐัวิสำหกจิ 

สภำพแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ และควำมท้ำทำย 

ทวนสอบ

โดย

ผู้ตรวจ

ประเมิน

ภำยนอก 
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แนวทางการให้คะแนน : มิติกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 

มีแนวทางอย่างเป็นระบบ 
มีประสทิธิผล ที่ตอบสนอง 
ต่อข้อก าหนดต่างๆ อย่าง
สมบรูณ์ 

ไมม่ีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบ 
มีสารสนเทศน้อย
และไม่ชัดเจน 

 

เร่ิมมีแนวทาง 
อย่างเป็นระบบ 
ที่ตอบสนองต่อ 
ข้อก าหนดพืน้ฐาน 

มีแนวทางอย่างเป็น 
ระบบ มีประสิทธิผล 
ที่ตอบสนองต่อ 
ข้อก าหนดพืน้ฐาน 

มีแนวทางอย่างเป็น 
ระบบ มีประสิทธิผล 
ที่ตอบสนองต่อ 
ข้อก าหนดโดยรวม 

มีแนวทางอย่างเป็นระบบ  
มีประสทิธิผล ที่ตอบสนอง 
ต่อข้อก าหนดต่างๆ 

     

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

A 

D 

L 

I 

น าแนวทางไปปฏบิัติอย่าง
สมบรูณ์ ไม่มีจุดอ่อน หรอื
ความแตกต่างที่ส าคญั 
ในพ้ืนที่หรือหน่วยงานใดๆ 

ไมม่ีการน าแนว 
ทางที่เป็นระบบ 
ไปถ่ายทอดเพ่ือ 
น าไปปฏิบตัิหรือ 
มีเพียงเล็กน้อย 

น าแนวทางไป 
ปฏิบตัิในข้ันเร่ิม 
ต้นเกือบทุกพื้นที่  
ท าให้ไม่บรรลตุาม  
ข้อก าหนดพืน้ฐาน 

น าแนวทางไป 
ปฏิบตัิ ถึงแม้ว่า 
บางพื้นที่อยู่ในขั้น 
เร่ิมต้น 

น าแนวทางไป 
ปฏิบตัิเป็นอย่างด ี
ถึงแม้แตกต่างกนั 
ในบางพื้นที ่

น าแนวทางไปปฏบิัติ  
เป็นอย่างดี โดยไม่ม ี
ความแตกต่างที่ส าคญั 

แนวทางที่สอด 
คล้องกับหน่วย 
งานอื่นส่วนใหญ ่
เกิดจากการร่วม 
กันแกป้ัญหา 

ไม่แสดงให้เห็น 
ว่ามีแนวคิดใน 
การปรับปรุง  
มีการปรับปรุง 
เมื่อเกิดปญัหา 

แสดงให้เห็นว่า 
เร่ิมเปลี่ยนจาก 
การตั้งรบัปญัหา  
มาเป็นแนวคิด 
การปรับปรุง 
ทั่วๆ ไป 

แสดงให้เห็นว่า 
เร่ิมมีแนวทางอย่าง 
เป็นระบบ ในการ
ประเมิน และ 
การปรับปรุง 
กระบวนการทีส่ าคัญ 

ประเมินและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจริง เร่ิมใช้ OL 
และ นวัตกรรม เพ่ือ
ปรับปรุง ประสิทธ-ิ 
ภาพ และประสทิธิผล 
กระบวนการทีส่ าคัญ 

ประเมินและปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
OL เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การจัดการ  การวิเคราะห์
ระดับองค์กร และการแบง่ 
ปันน าไปสู่การปรับปรงุให้ดี
ยิ่งขึ้น และสร้างนวัตกรรม  

มีแนวทางที่บูรณาการเปน็
อย่างดีกับความต้องการ 
ขององค์กรที่ระบุไว้ใน OP 
และเกณฑ์หัวข้ออ่ืน 

ไม่แสดงให้เห็นว่า 
มีความสอดคล้อง
ไปในแนวทาง
เดียวกันในระดบั 
องค์กร 

เร่ิมมีแนวทางทีส่อด 
คล้องกับความต้อง 
การพ้ืนฐานขององค-์ 
กรที่ระบไุว้ใน OP  
และเกณฑ์หัวข้ออื่น 

มีแนวทางทีส่อด 
คล้องกับความ 
ต้องการขององค์กรที ่
ระบุไว้ใน OP และ 
เกณฑ์หัวข้ออื่น 

มีแนวทางที่บูรณาการกบั  
ความต้องการขององค์กร 
ที่ระบุไว้ใน OP และ  
เกณฑ์หัวข้ออื่น 

ประเมิน และปรบัปรุงอย่าง 
เป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
OL เป็นเครื่องมือส าคัญใน 
การจัดการทั้งองค์กร การ
วิเคราะห์และการแบ่งปันน า 
ไปสูก่ารปรับปรุงใหด้ีขึ้นและ 
สร้างนวัตกรรมทั้งองค์กร  



ไมม่ีรายงาน 
ผลด าเนินการ 
หรือ  
ผลลัพธ์ไม่ดีใน
เร่ืองที่รายงาน 

มีรายงานผลด าเนิน 
การทีต่อบสนองต่อ
ข้อก าหนดพืน้ฐาน  
น้อยเร่ือง  
เร่ิมมีผลด าเนินการ
ในระดับด ี

     

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

Le 

T 

C 

I 

ไมม่ีรายงาน 
แนวโน้ม หรือ 
มีแนวโนม้ทีไ่มด่ ี
เป็นส่วนมาก 

มีรายงานแนวโนม้
บ้าง และแนวโน้ม
ส่วนมากด ี
 

เร่ืองที่มีความส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของพันธกิจ  
มีแนวโนม้ด ี

ไมม่ีรายงาน 
สารสนเทศเชิง 
เปรียบเทียบ 

ไมม่ีรายงาน 
ผลลัพธ์ในเร่ือง 
ที่ส าคัญต่อ 
พันธกิจ 

มีรายงานแนวโนม้ 
บ้าง และบางตัวที ่
รายงานมีแนวโนม้ 
ไมด่ ี

ไมม่ีรายงาน
สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ 
หรือมีรายงานน้อย 

มีรายงานผลลพัธ์  
ในเรื่องที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของ 
พันธกิจน้อย 

เร่ิมมีสารสนเทศ 
เชิงเปรียบเทียบ 

ระดับผลด าเนินการ 
ในปัจจุบันบางเร่ืองดีเมื่อ
เทียบกับตัวเปรียบเทียบ
หรือระดับเทียบเคียงที ่
เหมาะสม  

แนวโน้มและ/หรือผลการ
ด าเนินการจ านวนมาก 
หรือส่วนใหญเ่ปน็ผู้น า  
และมีผลด าเนินการทีด่ีมาก 
เมื่อเทียบกับตัวเปรียบ 
เทียบหรือระดับเทียบเคียง 
 

เป็นผู้น าในอุตสาหกรรม 
และเป็นระดบัเทียบเคียง 
ให้องค์กรอื่นในหลายเรื่อง 
 

มีรายงานผลด าเนิน 
การทีต่อบสนองต่อ 
ข้อก าหนดพืน้ฐาน 
ของหัวข้อ 
และมีผลด าเนินการ 
อยู่ในระดับด ี
 

มีรายงานผลด าเนิน 
การทีต่อบสนองต่อ
ข้อก าหนดโดยรวม 
ของหัวข้อ  
และมีผลด าเนินการ 
อยู่ในระดับด ี

มีรายงานผลการด าเนนิ 
การทีต่อบสนองต่อ
ข้อก าหนดต่างๆ 
ของหัวข้อ  
และมีผลด าเนินการ 
อยู่ในระดับดีถึงดีเลิศ 

มีรายงานผลการด าเนนิการ 
ที่ตอบสนองข้อก าหนดต่างๆ
ของหัวข้ออย่างครบถ้วน 
และมีผลด าเนินการ 
อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
 
 

มีรายงานผลลพัธ์ 
ในเรื่องที่ส าคัญต่อ 
ความส าเร็จของ 
พันธกิจหลายเร่ือง 

มีรายงานผลด าเนินการ 
ตามข้อก าหนดของลกูค้า  
ตลาด กระบวนการ และ
แผนปฏิบัตกิารทีส่ าคัญ 
เป็นส่วนใหญ ่
 

มีรายงานผลด าเนินการ 
ตามข้อก าหนดของลกูค้า 
ตลาด และกระบวนการ 
ที่ส าคัญเปน็ส่วนใหญ ่
  

มีรายงานผลด าเนินการ  
และการคาดการณ์ ตาม 
ข้อก าหนดของลกูค้า ตลาด 
กระบวนการ  
และแผนปฏิบัตกิารที่ส าคญั 
เป็นส่วนใหญ ่
 

แนวทางการให้คะแนน : มิติผลลัพธ์ (หมวด 7) 

สามารถรกัษาแนวโนม้ทีด่ ี
อย่างต่อเนื่องในทุกเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อการบรรล ุ
พันธกิจ 

สามารถรกัษาแนวโนม้ทีด่ี
อย่างต่อเนื่องในเร่ืองที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุ
พันธกิจเป็นส่วนใหญ ่
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 โทร. ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๗๓๒ และ ๖๗๓๔ 

เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ รัฐวิสำหกิจ กลุ่ม BB 

คุณเบญจวรรณ  ชุ่มชูบุญ (คุณฝ้ำย) 

คุณนุสรำ  นำคค ำ (คณุนุก๊นิ๊ก) 

mailto:sepacenter@gmail.com
mailto:sepacenter@sepo.go.th


  

Email Address: asystemsfocus@gmail.com 

Tel: 088-078-9323 
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