
การกํากบัดูแล ผ่านนโยบายผู้ถือหุ้นู ู ุ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ั26 กันยายน 2556

มูลนิธิเพือ่การวิจัยแห่งประเทศไทยสมภพ อมาตยกุล



ตัวอย่างการกํากับดูแล ก่อนปี 2550 
ตัวอย่างที่1 รัฐวิสาหกิจให้บริการผ้ประกอบการรายย่อยตวอยางท1-รฐวสาหกจใหบรการผูประกอบการรายยอย
2

ขยายตัว ขยายเขตนอก
คงตัว หดตัว

เลิก

ในธุรกรรมเดิม ธุรกรรมเดิม
คงตว หดตว

กิจการ

1. ผู้ถือหุ้น  ู ุ

2. ผู้กํากับดูแล 

3 ้ป ิ3. ผูประเมน 

4. คณะกรรมการ 

5. ผู้บริหาร 

6 ผ้ปฏิบัติงาน
SA 2556-08-03

6. ผูปฏบตงาน 

7. ผู้ใชบ้ริการ



ตัวอย่างการกํากับดูแล ก่อนปี 2550 
ตัวอย่างที่ 2 –รัฐวิสาหกิจ ผ้แปรรปผลิตภัณฑ์ปศสัตว์

3

ขยายตัว

ใ ิ

ขยายนอก

ิ
คงตัว หดตัว

เลิก

ิ

ตวอยางท 2 –รฐวสาหกจ ผูแปรรูปผลตภณฑปศุสตว

ในธุรกรรมเดิม ธุรกรรมเดิม กิจการ

1. ผู้ถือหุ้น  

2. ผู้กํากับดูแล 

3 ผ้ประเมิน3. ผูประเมน 

4. คณะกรรมการ 

5. ผู้บริหาร 

6 ผ้ปฏิบัติงาน

SA 2556-08-03

6. ผูปฏบตงาน 

7. ผู้ใชบ้ริการ



ตัวอย่างการกํากับดูแล ก่อนปี 2550 
ตัวอย่างที่ 3 –รัฐวิสาหกิจ ให้บริการสินเชื่อ

4

ขยายตัว

ใ
ขยายขอบเขต คงตัว หดตัว

เลิก

ตวอยางท 3 –รฐวสาหกจ ใหบรการสนเชอ

ในขอบเขตธุรกรรม
ขยายขอบเขต คงตว หดตว

กิจการ

1. ผู้ถือหุ้น  ู ุ

2. ผู้กํากับดูแล 

3 ผ้ปร มิน3. ผูประเมน 

4. คณะกรรมการ 

5. ผู้บริหาร 

6 ผ้ปฏิบัติงาน

SA 2556-08-03

6. ผูปฏบตงาน 

7. ผู้ใชบ้ริการ



ประชาชน

รัฐบาลรฐบาล
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน-แถลงต่อรัฐสภา

กระทรวงการคลงั สศช. (สภาพัฒน์) กระทรวงเจ้าสังกัด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

นโยบายกํากับสาชาที่

ได้รบัมอบหมาย

สนับสนุนการเงิน-ลงทุน

 นโยบายการบริหารจัดการ

การติดตามประเมินผล

นโยบายภาพรวมของรัฐวสิาหกิจ

นโยบายรายสาขา

SA 2556-08-03
5

นโยบายรายสาขา

นโยบายเฉพาะแห่ง



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

นโยบายการกํากับดูแลสา

ชาที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายการบริหารจัดการ

สนับสนุนการเงิน-ลงทุน

นโยบายภาพรวมของรัฐวสิาหกิจ

นโยบายรายสาขา

การประเมินผล

นโยบายรายสาขา

นโยบายเฉพาะแห่ง

คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจ

ชี้นําวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ุ

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ั ํ ิ ิจัดทาํแผนวิสาหกิจ

จัดทาํแผนปฏิบัติการ

SA 2556-08-03
6

ฏ

ติดตามประเมินผล



ตัวอย่าง แนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ SOD

นโยบายใน เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกจิและสังคมของ

ประเทศบนพื้นฐานการดําเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพตาม
ภาพรวม 

ประเทศบนพนฐานการดาเนนงานทมประสทธภาพตาม

หลักธรรมภิบาล 

ป็ ไ ั ื่ ้ โ ใ ้ป ้ ึ ่
ในสาขาสถาบัน

เปน็กลไกของภาครฐัเพือสรา้งโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหาร

์ ่ ่การเงิน จัดการองค์กรทมีันคง มมีาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

SOD สําหรับ มุง่เน้นการใหส้ินเชื่อทีอ่ยู่อาศัยแก่ผู้มรีายได้น้อยและปานกลาง 

มฐีานะการเงินทีม่ั่นคง และมีระบบข้อมลูเพื่อการบริหารจัดการ

SA 2556-08-03

ธนาคาร ก. 
ฐ ู

ทีม่ีประสิทธิภาพ 



แนวทางการดําเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ
8

ให้สินเชื่อที่อยอ่าศัยแก่ผ้มีรายได้ปานกลาง และรายได้น้อย ใหสนเชอทอยอูาศยแกผูมรายไดปานกลาง และรายไดนอย 

ปล่อยสินเชื่อสําหรับโครงการตามนโยบายของรัฐอย่างมีฐ

ประสิทธภิาพ 

้ ี ้ ้เร่งรัดการบริหารจัดการและแก้ปัญหาหนีด้อยคุณภาพ (NPL)

SA 2556-08-03



ตัวชี้วัดจากแนวนโยบายของรัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ ก. 
9

ตัวชี้วัดจากแนวนโยบาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตวชวดจากแนวนโยบาย ตวชวดผลลพธ 

ให้สินเชือ่ที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้ปานกลาง และ

รายได้น้อย

จํานวนเงินให้สินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อย 

สินเชื่อทีอ่ย่อาศัยที่ปล่อยใหม่รายไดนอย สนเชอทอยูอาศยทปลอยใหม 

จํานวน NPA สุทธิ ณ สิ้นปีบัญชี 2555

ป ่ ิ ื่ ํ ั โ โ ั ใ ้ ิ ื่ โปล่อยสินเชือสําหรบโครงการตามนโยบายรฐ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้สินเชอืโครงการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เสีย่งเฉลีย่อตราผลตอบแทนตอสนทรพยเสยงเฉลย 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้สุทธิ 

ค่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์

SA 2556-08-03

คากาไรทางเศรษฐศาสตร

ลดต้นทุนทางการเงิน 



              การกํากับดูแลรัฐวิสากิจของคณะกรรมการ
กํากับดแลผา่น CEO

10

กฎหมาย และกฎระเบียบ การดําเนินงาน

กากบดูแลผาน CEO

(Compliance Roles) (Performance Roles)

ั ิ ํ ิ ่  ํ ิ  / ์ รบผิดชอบผลดําเนินงานต่อสาธารณะ 

(Provide Accountability) 

กําหนดทิศทาง / ยุทธศาสตร์ 

(Strategy Formulation) 
บทบาทภายนอก

External Roles

กํากับ/ติดตามผล

(Monitoring & Supervising)

กําหนดนโยบายดําเนินงาน

(Policy Making)
บทบาทภายใน

Internal Roles

อดีต และปัจจบุัน อนาคต

Internal Roles

SA 2556-08-03

(Past & Present Oriented) (Future Oriented)



ตัวอย่าง องคป์ระกอบคณะกรรมการที่สมดุล (Balanced Matrix )
หน่วยงานที่สมควรมี บริหาร รัฐศาสต เศรษฐ การเงิน อุตสา กฎหมา บริการ บริหาร Logistic

11ตัวแทนในกรรมการ จัดการ ร์ ศาสตร์ -หกรรม ย บุคคล

ประธาน

หน่วยงาน ก. 

่   หน่วยงาน ข. 

หน่วยงาน ค. 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2ู ุ ุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3

้ ิ 4

SA 2556-08-03

ผู้ทรงคุณวุฒิ 4

เลขานุการ



สัญญาจางผูบริหารทําขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เป็นการจ้างบริการเพื่อมุ่งผลสําเร็จของงาน 

ความรับผิดชอบ บริหารกิจการของผู้ว่าจ้างตาม ภารกิจ เป้าประสงค์และเปา้หมายที่คณะกรรมการกําหนด

ปฏิบตัติามนโยบาย ระเบยีบ ข้อบังคับ คําสั่ง ที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้ผ้รับจา้งเป็นผ้บังคับบญัชาของพนกังานและลกจ้าง มีอํานาจหนา้ที่บังคบับญัชา ใหผูรบจางเปนผูบงคบบญชาของพนกงานและลูกจาง มอานาจหนาทบงคบบญชา 

การเสนอผลงาน และ

ประเมินผลการ

ผู้รับจา้งต้องเสนอแผนงานที่จะดาํเนนิการในแตล่ะปตี่อคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ความ

เห็นชอบ
ประเมนผลการ

ปฏิบัติงาน
แผนงานดังกลา่วแสดงถึงวิสัยทัศน์ และศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน ครอบคลุมถึงแผนงานดา้นตา่งๆ เช่น

การพฒันาธุรกิจ การพฒันาองค์กร การพฒันาบุคลากร ต้องกําหนดเปา้หมายอันพึงวัดได้ 

หากคณะกรรมการไม่เห็นชอบกับแผน ให้ผู้รับจา้งปรบัปรุงแผนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการใหม่ ู ุ

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ผู้รบัจา้งต้องปฏบิตัิงานให้บรรลุเปา้หมาย 

จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะพจิารณาประเมินผลการปฏบิตัิงาน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการฏ

กําหนด 

การเลิกจ้าง มติของคณะกรรมการด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เมื่อ  

แผนงานไม่ผ่านการพจิารณา 

SA 2556-08-0312

แผนงานไมผานการพจารณา 

ผลการปฏบิตัิงานไม่ผ่านการประเมิน 

ผู้รับจา้งเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพจนไม่อาจปฏบิตัิงานได้ 



บทบาทของคณะกรรมการตามหลัก OECD
ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ (Strategic Guidance)

13

ุ g
กําหนดและทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร นโยบายความเสี่ยง 

กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานและงบประมาณ 

ด้านกํากับดูแล (Monitory of Management)
ิ ํ ิ  ป ิ ป ิ ิ ํ ิ ิ  ติดตามผลการดาเนินงาน ประเมินประสิทธิผลการดาเนินกิจการ 

คัดเลือก แต่งตั้ง ปรบัเปลี่ยน ประเมนิผลงาน จัดให้มีแผนสบืทอดตําแหน่งผูบ้ริหารระดับสงู 

กําหนดค่าตอบแทนผบ้ริหารให้สอดคล้องกับการสร้างผลตอบแทนระยะยาว กาหนดคาตอบแทนผบูรหารใหสอดคลองกบการสรางผลตอบแทนระยะยาว 

ดูแล จัดการความขัดแย้งในผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ กรรมการผูถ้ือหุ้น การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว การทํารายการเกี่ยวโยงกัน 

ความถูกต้องครบถ้วนของระบบบญัชี รายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชอีิสระ มรีะบบการควบคุมภายใน การ

บริหารความเสี่ยง

SA 2556-08-03ด้านความพร้อมรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) 



เกณฑ์การประเมินกรรมการรัฐวิสาหกิจ
14บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 90

การกําหนดใหม้ีแผน ทิศทาง กลยทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่สําคญั 20การกาหนดใหมแผน ทศทาง กลยุทธ นโยบายและเปาหมายทสาคญ 20

การตดิตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคญั 10

การดแลตดิตามผลการดําเนนิงาน 10การดูแลตดตามผลการดาเนนงาน 10

การประเมินผลงานของผูบ้รหิารระดบัสูงและผู้บริหารสูงสุด 10

การประชมคณะกรรมการ / อนกรรมการ 10การประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ 10

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 10

่ ิ ํ ิ ้  CG  CSR 20การสงเสรมการดาเนนงานดาน CG และ CSR 20

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 10

SA 2556-08-03การกาํกับยุทธศาสตร์ระดับองค์กร PDI

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 6

การส่งเสริมความรู้ความสามารถ 4



การมีสวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของคณะกรรมการ
• กําหนดเป็นวาระในการประชุมกรรมการ ให้ฝ่ายบริหารเสนอสถานะภาพ/มุมมองมีวาระให้

์

ุ ุ

• แลกเปลี่ยนความเห็น/มุมมองระหว่างฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
มวาระให
กรรมการ
เตรียมการ

• สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร

• มีส่วนร่วมให้ความเห็นในประเด็นสําคัญ

• มีกลไกกํากับดแล ติดตามการบรรลเป้าหมาย

สอบทาน
แผน

์ • มกลไกกากบดูแล ตดตามการบรรลเุปาหมาย

• มีมาตรการ ทบทวน ติดตาม และ ปรบัปรุงแก้ไข

ีส่ ่

ยุทธศาสตร์

• ทบทวน ชี้นํา ทิศทางวิสัยทัศน์ แผนระดับสง (Top Plan) กับฝ่ายบรหิาร 

• ปญัหาวิกฤติที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารต้องมีข้อสรปเชิงยทธศาสตร์ เช่น

มสวนรวม
วางแผน

ู ( p )

• กําหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักที่สําคัญอย่างเหมาะสม ไมย่ากหรือง่ายเกินไป

ปญหาวกฤตทคณะกรรมการและฝายบรหารตองมขอสรุปเชงยุทธศาสตร เชน

- สมรรถนะ/ความเหมาะสม ของผูบ้รหิารระดับสูง แนวทางแก้ไข

- ความพอเพียงของทักษะ สมรรถนะ งบประมาณ ทรัพยากรที่จะบรรลุเปา้ประสงค์
กําหนด
แนวทาง

15
- การปรบัโครงสร้างองค์กร ระนาบการจัดการ อัตรากําลัง

- แผนปรบัแก้วิกฤติ แผนฟื้นฟูองค์กร 

แนวทาง
แก้ปัญหา
วิกฤติ



กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
16 ี ั ี่ ใ ้ ้ ั ์ ่ ไ16 จะมีการทบทวนปรับเปลียนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์อย่างไร

องค์กรเราอยู่ในสภาวะ เราจะนําองค์กรไป ใช้ยุทธศาสตร์ใดจึง เราต้องมีกิจกรรมอะไร เราจะวัดผลสัมฤทธิ์ู

ใด ทิศทางใด

ุ

บรรลุจุดหมาย เมื่อไร ใครทํา

ฤ

อย่างไร

วิเคราะห์SWOT

ผลกระทบจาก
กําหนด/ทบทวน

กําหนด

ยทธศาสตร์ที่เข้า

กําหนดแผนปฏิบัติ

ใช้ทั่วองค์กร

ทบทวน ติดตาม 

และประเมินผลกระทบจาก

สภาพแวดล้อม

ภายใน / ภายนอก

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตรทเขา

กับSWOTให้บรรลุ

วิสัยทัศน์

ใชทวองคกร    

ทําอะไร เมื่อไร 

ใครทํา

และประเมน

ผลสัมฤทธิ์ตาม 

KPIภายใน / ภายนอก วสยทศน ใครทา KPI

ี ิ ั ั ์ ป้ ป ์ ์ ้ ้

SA 2556-08-03

มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ถ้าสภาพแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงหรือผลการติดตาม ประเมินผลไม่สามารถบรรเป้าหมายตาม KPI



การกําหนด หรือ ทบทวน ยุทธศาสตร

       ขั้นตอนที่ 1

“องค์กรรัฐวิสาหกิจอยู่ในสภาวะใด”

(เราอย่ที่ใหน)( ู )

SA 2556-08-0317



วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ผลการปร มิน การบริหารจัดการองค์กรผลการประเมน การบรหารจดการองคกร

18

BOARD

RISKHR

IC

12345

IC

IS IC

SA 2556-08-03

IA



ผลการดาํเนนิงานรัฐวิสาหกิจ ประจาํปี 2555 (ด้านบริหารจัดการองค์กร)

SA 2556-08-0319



ผลการดาํเนนิงานรัฐวิสาหกิจ ประจาํปี 2555 (ด้านบริหารจัดการองค์กร)รสก.ที่มีคะแนนรวม < 3.0 มีจํานวน 17 แห่ง

SA 2556-08-0320



ผลการดาํเนนิงานรัฐวิสาหกิจ ประจาํปี 2555 (ด้านบริหารจัดการองค์กร)รสก.ที่มีคะแนนรวม < 3.0 มีจํานวน 17 แห่ง

21

SA 2556-08-03



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

22
ประเด็นพจิารณา องค์กรเชิงสงัคม องค์กรเชิงพาณิชย์ 22 องคกรเชงสงคม องคกรเชงพาณชย 

Politics นโยบายด้านสังคม เสถียรภาพและความต่อเนื่อง

ในนโยบายรัฐบาล 

นโยบายพฒันาเศรษฐกิจของรัฐ

ในนโยบายรฐบาล 

Economics การว่างงาน เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ภาษีของประชาชน ภาษีธุรกิจ GDP อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ดัชนี

ธรกิจ ค่แข่งอํานาจต่อรองผ้ซื้อ/ผ้ขาย  สินค้าธุรกจ คูแขงอานาจตอรองผูซอ/ผูขาย  สนคา

ทดแทน

Socio-Culture โครงสร้างประชากร เพศ อายุ การศึกษา ความ โครงสร้างผู้ซื้อ ผู้รับบริการ อายุ เพศ และSocio-Culture ุ

ต้องการใช้บริการรัฐ

ู ู ุ

พฤติกรรมการซื้อ 

T h l  เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม เทคโนโลยีเชิง เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ สารสนเทศ Technology เทคโนโลยสารสนเทศ นวตกรรม เทคโนโลยเชง

บริการสังคม 

เทคโนโลยดานการบรหารจดการ สารสนเทศ 

และการผลิต บริการ

 กฎหมาย กฎร บียบ ชิงสังคม กฎหมาย ร บียบ ข้อตกลงร หว่างปร ทศ 

SA 2556-08-03

Laws Rules 

Regulations 

กฎหมาย กฎระเบยบเชงสงคม กฎหมาย ระเบยบ ขอตกลงระหวางประเทศ 

WTO FTA 



การกําหนด หรือ ทบทวน แผนยุทธศาตร

ขั้นตอนที่ 2
“จะนําองค์กรไปในทิศทางใด”

(เราจะไปที่ใหน)( )

SA 2556-08-0323



ภารกิจของรัฐวิสาหกิจแยกตามกลุ่ม
ิ ิ สั  ส ิ ส ้ ์

24พัฒนาศักยภาพ

ในเชิงธุรกิจ  

โครงสรา้ง

พื้นฐานทาง

บรการเชงสงคม 

ดําเนินการ

โ ิ
แหล่งทนุ (7)

เสรมสรางองค

ความรู้ /

ั
ุ

(18)

ฐ

เศรษฐกจิ (14)
นโยบายพิเศษ

(12) 

ุ
ศักยภาพ

บุคลากร (4)

รักษาระดับศักยภาพ

การแข่งขัน 

แสวงหาผลิตภัณฑ์

ก่อสร้างโครงข่าย

พื้นฐาน (ไฟฟ้า ประปา 

สื่อสาร ขนส่ง) 

ให้บริการเชิงสังคม 

กิจการที่รัฐควบคุม เพือ่

ยกระดับคณภาพชีวิต 

ประกอบกิจการด้าน

การเงิน เพื่อสร้าง

โอกาสการเข้าถึงแหล่ง

พัฒนากิจการสาธารณะ 

การให้องค์ความรู้ด้าน

พืช สัตว์ วิทยาศาสตร์ แสวงหาผลตภณฑ

บริการใหม่ 

ให้เอกชนมาร่วม

ํ ิ

สอสาร ขนสง) 

สนับสนุนโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ิ่ ั

ยกระดบคุณภาพชวต 

สนับสนุนการประกอบ

อาชีพ 

ั ์ ิ่ ้

โอกาสการเขาถงแหลง

ทุน และสนับสนุน

นโยบายการเงินการ

ั ป

พช สตว วทยาศาสตร 

เทคโนโลยี งานวิจัย 

พัฒนาศักยภาพ

ดําเนินการ เพิมศักยภาพการ

แข่งขัน 

กระจายบริการขั้น

อนุรักษ์สิงแวดล้อม 

และดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐ 

คลังของประเทศ บุคลากร 

SA 2556-08-03

พื้นฐาน 



รัฐวิสาหกิจ  แยกเป็นรายสาขา
ขนส่ง พลังงาน สื่อสาร สาธารณ อตฯและ เกษตร ทรัพยา สังคม สถาบัน
25

ขนสง พลงงาน สอสาร สาธารณู 

ปการ

อุตฯและ

พาณิชย์
เกษตร ทรพยา

กร

สงคม-

เทคโน 

สถาบน

การเงิน

รฟท. ปตท ทีโอที กปน รง.ยาสูบ อสป. ออป วว กรุงไทย 

รฟม. 

ขสมก. 

 

กฟผ

กฟน 

ฟ  

กสท 

ปณท 

 

กปภ 

อจน 

 

รง.ไพ่ 

อ.สุรา 

 

อสค

อตก 

 

อสพ 

อสส 

อพวช 

ททท 

 

ออมสิน 

ธอส

 บขส. 

กทพ. 

กทท

กฟภ อสมท กคช 

ธพส 

กนอ 

สลากฯ 

โรงพิมพ์ 

ตร  

สกย 

อสย

อคส 

กกท 

อภ 

ธกส 

ธสน 

ธพว กทท

ทอท. 

บกท

กนอ ตร. 

บอท 

อ.ตลาด 

อคส ธพว 

บตท 

บสย 

SA 2556-08-03

บวท

สบพ 

ธอท 

สธค



การจัดวางทิศทางขององค์กรองค์กรเชิงพาณิชย์ องค์กรเชิงสงัคม 

26กําหนดวิสัยทศัน์ ขององค์กร (Vision) กําหนด/ทบทวนภารกิจ 

ทบทวนภารกิจขององค์กร (Mission) วิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ให้บรรลุภารกิจ 

กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategy) ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

กําหนดเป้าประสงค์ขององค์ก (Objective) กําหนดเป้าประสงค์ของโครงการ 

กําหนดตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการ กําหนดดัชนีชี้วัด แผนปฏิบัติและกจิกรรม

SA 2556-08-03

กาหนดตวชวด และแผนปฏบตการ 

(Action Plan)

กาหนดดชนชวด แผนปฏบตและกจกรรม



การกําหนดวิสัยทัศน ์
องค์กรเชิงพาณิชย์ องค์กรเชิงสังคม 

27ภาพในอนาคตที่องค์กรอยากจะเป็นใน 3-5 ปี 

ตําแหน่ง (Position) ในการแข่งขันที่องค์กร

เน้นประโยชน์/เหตุผลในการจัดตั้งองค์กร 

ภายแห่งความสําเร็จในอนาคตที่องค์กรต้องการตาแหนง (Position) ในการแขงขนทองคกร

อยากจะได้ 

มีการทบทวนและปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ภายแหงความสาเรจในอนาคตทองคกรตองการ

ประสบความสําเร็จภายใต้ภารกิจหลักขององค์กร 

กําหนดวิสัยทัศน์ ภายใต้การวิเคราะห์แนวโน้มของ

หากเปลี่ยนแปลงบ่อย องค์กรจะขาดจุดยืนและ

ผูป้ฏิบัติงานเกิดความสับสน

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรใน 

3-5 ปี ที่มีโอกาสทําสําเร็จได้ หรือ 

ร่วมกันกําหนดโดยผูบ้ริหารระดับสงู รบัฟังข้อมูล

จากพนักงาน ประกอบการกําหนดวิสัยทัศน์ 

สื่ ส ใ ้ ป็ ี่ ้ ใ ั้ ใ ื้  

กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรภายใต้ทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ เทคโนโลยี และระบบการจัดการที่มี

่ ื  สอสารใหเปนทเขาใจทงในเนอหา และความ

คาดหวัง เป็นเข็มทิศชี้นําทางแก่พนักงานให้เข้าใจ

จดม่งหมายขององค์กร เปน็แรงบันดาลใจในการ

อยู หรอ 

กําหนดวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรที่

สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

SA 2556-08-03

จุดมุงหมายขององคกร เปนแรงบนดาลใจในการ

ร่วมกันส่งเสริมเปา้หมายให้เป็นจริง 

สามารถนาไปปฏบตไดจรง 



ภารกิจ (Mission) 
องค์กรเชิงพาณิชย์ องค์กรเชิงสังคม 

28

องคกรเชงพาณชย องคกรเชงสงคม 

กิจกรรมที่องค์กรจะต้องทําเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ สร้างคุณค่า สร้าง

่ ใ ํ ิ ิ ั ์

ภารกิจตาม พ.ร.บ. / จุดมุ่งหมายใน

ั ั้ความแตกต่างในการดําเนินธุรกิจและเอกลักษณ์

ปัจจัยในการกําหนดภารกิจ

การเปลี่ยนแปลงภารกิจ

การจัดตัง

กําหนดผลิตภัณฑ์ / บริการที่จะให้ต่อ
การเปลยนแปลงภารกจ

การถ่ายทอดภารกิจสู่ระดับล่าง ชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างไร

เป็นหลักในการกําหนดวัตถประสงค์และเป้าหมาย

สาธารณะ

ให้บริการประชาชน / ผู้รับบริการกลุ่ม

ใ
ุ

กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากร

ออกแบบระบบงาน โครงสร้างการทํางาน กําหนดความ

ใด

มีวิ ธีดํ า เ นินการหรือกระบวนการ

ใ ้ ิ ี่ ี ่ ไ
รับผิดชอบภายในองค์กร

ช่วยในการตัดสินใจและดําเนินการของพนักงานให้เป็นไปใน

ี ั

ใหบรการทดอยางไร

SA 2556-08-03

ทิศทางเดียวกัน



วัตถปุระสงค์ (Objective) 
องค์กรเชิงพาณิชย ์ องค์กรเชิงสังคม

29

อ รเช ณชย อ รเช ส ม

วัตถุประสงค์ Objective )
กําหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของภารกิจ 

เป้าประสงค์ (Goal)
กําหนดระดับบทบาทขององค์กร เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม SOD

กําหนด KPI 4 ด้าน Balanced Score Card (การเงิน, 

ผ้รับบริการ/ลกค้า  กระบวนการภายใน  การเติบโตและการ

มีภารกิจคล้ายกัน 

กําหนดประสิทธิภาพในการผลิต การให้บริการ และความพึง

พอใจ ผูรบบรการ/ลูกคา, กระบวนการภายใน, การเตบโตและการ

เรียนรู้) 

พอใจ 

ระบุประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรที่ใช้ใน

การผลิต การให้บริการ 

ํ โ ์ ีไ่ ้ ั ี ี ั ่ ใ ้ ่กําหนดผลประโยชน์ทไีด้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย 

มีเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

กําหนดสมรรถนะและความพึงพอใจผูป้ฏิบัติงาน 

เป้าหมาย (Goal)

ชัดเจน เจาะจง วัดได้แต่ละวัตถุประสงค์ ู

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     

ระบุ KPI ชัดเจน มีกําหนดเวลาแน่นอนในการบรรลุเป้าหมาย 

กระจายเป้าหมายตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชาไปสู่

ระดับฝ่ายงาน 

SA 2556-08-03

     -



การกําหนด หรือ ทบทวน ยุทธศาตร

ขั้นตอนที่  3
“ใช้ยุทธศาสตร์ใดจึงจะบรรลุจุดหมาย”

(เราจะไปอย่างไร)

SA 2556-08-0330



31 SWOT MATRIX

กําหนดยุทธศาสตร์

SA 2556-08-03



ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
1. กลยุทธขยายตัว (Growth Strategy)

32ขยายตัวโดยมุง่เน้นความ

เชี่ยวชาญ (Concentrations)

ขยายตัวตามแนวดิ่ง โดยควบคุมช่องทางจัดจาํหน่าย จดัหาวัตถุดิบ 

ญ
ในสายผลิตภัณฑ์เดียวที่มีศักยภาพในการ

เติบโต 

ขยายตัวไปข้างหลัง ในธุรกิจผลิตก่อนหน้าหรือสู่ธุรกิจ Suppliers 

เพื่อลดต้นทุน

ขยายตัวไปข้างหน้า ในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า เพื่อขยายช่องทาง

จัดจําหน่าย 

ขยายตัวตามแนวนอน ไปยังพื้นที่หรือทําเลใหม่ หรือเพิ่มสาย

ผลิตภัณฑ์

ขยายตัวเพื่อกระจายธุรกิจ 

(Diversification)

กระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม ในผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์เดิม 

SA 2556-08-03

กระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม หรือขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่

เกี่ยวกับธุรกิจเดิม 



ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร “องค์กรเชิงพาณิชย์”

2  กลยทธ์คงตัว ชะลอการดําเนินการด้วยความระมดัระวัง 
33

2. กลยุทธคงตว 
(Stability Strategy) 

ชะลอการดาเนนการดวยความระมดระวง 

ดําเนินงานตามกลยุทธ์เดิมโดยไม่เปลีย่นแปลง 

ํ ํ ไ ิ่ โ ่ ใ ้ ่ ่  ใ ั้  ใ ้ทํากําไรเพิมโดยการลดการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระยะสน หากใช้

เป็นกลยุทธ์ระยะยาวจะสร้างความถดถอยและเสียเปรียบทางการแข่งขัน 

3. กลยุทธ์หดตัว 
(R t h t St t ) 

การฟื้นฟู (Turnaround Strategy) เริ่มต้นจากการหยุดเลือด 

(Contraction) และสร้างความมั่นคง (Consolidation) โดยการลด(Retrenchment Strategy) (Contraction) และสรางความมนคง (Consolidation) โดยการลด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น 

เป็นบริษัทเชลยโดยจําหน่ายสินค้าให้กับลกคา้รายใหญ่ให้มั่นใจได้ว่ามีลกค้าเปนบรษทเชลยโดยจาหนายสนคาใหกบลูกคารายใหญใหมนใจไดวามลูกคา

ที่แน่นอนทําให้ลดกิจกรรมการตลาดลงได้ 

ขายทิ้งหรือการถอนการลงทน (Divestment Strategy) โดยขายบาง

SA 2556-08-03

ขายทงหรอการถอนการลงทุน (Divestment Strategy) โดยขายบาง

หน่วยธุรกิจที่ไม่มศีักยภาพออกไป 

4  ิ ิ



โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
34

โครงสรา้ง โครงสร้างอย่างง่าย (Simple Organization Structure) โครงสราง โครงสรางอยางงาย (Simple Organization Structure) 

โครงสร้างตามความเชี่ยวชาญ (Functional Organization Structure) 

โครงสร้างตามหน่วยงานย่อย (Division Organization Structure) โครงสรางตามหนวยงานยอย (Division Organization Structure) 

โครงสร้างตามหน่วยธุรกจิ (Strategic Organization Structure) 

โครงสร้างตามแบบเมตริก (Matrix Organization Structure) โครงสรางตามแบบเมตรก (Matrix Organization Structure) 

ั ั ํ ิ  

SA 2556-08-03

วัฒนธรรม วัฒนธรรมการดําเนินงาน 

วัฒนธรรมเชิงโครงสร้าง



การวางแผนยุทธศาตร ขั้นตอนที่  4

“ต้องทํากิจกรรมอะไร ทําเมื่อใด ใครเป็น

ผ้รับผิดชอบในการปฏิบตัิผูรบผดชอบในการปฏบต 

(เราต้องทําอะไร เมื่อใด ใครทํา)

SA 2556-08-0335



การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ํ ศ ส ไ์ปส่ ป ิ ั ิ
36

การนายุทธศาสตรไปสูการปฏบต

ความล้มเหลว 70% วิธีการนําไปปฏิบัติไม่ฏ

เหมาะสม 

ย่งยากและซับซ้อน ยุงยากและซบซอน 

ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับ 

ผูบ้ริหารต้องสื่อสารให้พนักงานรับรู้และเข้าใจ 

ออกแบบกระบวนการใหม่ๆ ๆ

จูงใจพนักงานให้ทําตามเป้าหมาย 

ต้องทบทวนและเปลี่ยนแปลงยทธศาสตร์ให้

SA 2556-08-03

ตองทบทวนและเปลยนแปลงยุทธศาสตรให

เหมาะสมกับสภาวะการณ์ 



การวางแผนยุทธศาตร

์
ขั้นตอนที่  5

“จะวัดผลสัมฤทธิ์อย่างไร

(เราวัดผลได้อย่างไร)

SA 2556-08-0337



การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Control) 

38เปรียบเทยีบระหว่างผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

สอบทานว่าปฏิบัติได้ตามแผนหรือคลาดเคลื่อนไปจากแผน สอบทานวาปฏบตไดตามแผนหรอคลาดเคลอนไปจากแผน 

การควบคุมเชงิยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

ํ ิ  ป ็ ี่ ป ิ  ั ไ ้ ่ ั  กําหนดกิจกรรม ประเด็นทีจะควบคุมและประเมิน สามารถวดผลได้อย่างชดเจน 

กําหนดตัวชี้วัดความสาํเร็จใหม้คีวามสมดุลด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการ และการ

ิ ์ ี ้บริหารงานองค์กรและการเรียนรู้ 

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทยีบตัวชี้วัด เช่น งานในปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยของ

องค์กร ค่ามาตรฐานกลาง 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

SA 2556-08-03

เปรียบเทยีบผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานกับเกณฑม์าตรฐาณ



การกํากับควบคุมผลสัมฤทธ์เชิงยุทธศาสตร์ (BSC)
มมมองด้านการเงิน นํายทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายได้ 
39

มมุมองดานการเงน นายุทธศาสตรไปปฏบตเพอเพมรายได 

ลดต้นทุน

มมมองด้านลกค้า เพิ่มส่วนแบ่งตลาด มมุมองดานลูกคา เพมสวนแบงตลาด 

รักษาลูกค้าเดิม 

เพิ่มลูกค้าใหม่ ู

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

มมมองด้าน พัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญในองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าแก่มมุมองดาน

กระบวนการภายใน

ุ ญ ุ

ลูกค้า 

กระบวนการทํางานเชิงคุณภาพ ต้นทุน 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาสินค้าหรือบรกิารใหม่ 

มมุมองด้านการ ช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค ์3 มุมมองข้างต้น  

SA 2556-08-03

ุ

เติบโตและการเรียนรู้ องค์กรต้องมีการเรียนรู ้

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบ และสารสนเทศ 



รายละเอยีดการวางแผนยทุธศาตร ขั้นตอนที่  6

“การทบทวนแผน และปรับให้สอดคล้องกบั

สถาน การณ์ที่เปลี่ยนไป”สถานะการณทเปลยนไป”

(เราจะทบทวนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันอย่างไร)

SA 2556-08-0340



การทบทวนประเมินผลเพื่อการควบคุมุ
41

1. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนยทธศาสตร์ และ ปรับแก้ให้เป็นตามแผน 1. ตดตามผลการปฏบตงานตามแผนยุทธศาสตร และ ปรบแกใหเปนตามแผน 

2. ประเมินผลโครงการหรือความสําเร็จขององค์กร 

3. ทบทวนภารกิจ เป้าประสงค์ และทิศทางองค์กร

4 ์ ใ ้ ใ4. ทบทวนสถานภาพองคกรในสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน

5 การแก้ไข ปรับปรงองค์กร และแผนทางเลอืก แผนฉกเฉิน 5. การแกไข ปรบปรุงองคกร และแผนทางเลอก แผนฉุกเฉน 

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ 

SA 2556-08-03การกาํกับยุทธศาสตร์ระดับองค์กร PDI



กรอบการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SEPA)ฐ
42

การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ

SA 2556-08-03



กรอบการประเมินรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

SA 2556-08-0343



ค่านิยมหลกัและแนวคิดในระบบ SEPA 

1. การมุ่งเนน้ความสมดุล 

2 การนาํองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ 

SEPA Roadmap

2. การนาองคกรอยางมวสยทศน 

3. ความเป็นเลิศด้วยการมุ่งเนน้ลูกค้า 

4. การเรยีนรู้ระดับองค์กรและบุคคล 

5. การเหน็คุณค่าของบุคลากรและคู่ค้า ุ ุ ู

6. ความคล่องตัว 

7. การมุ่งเนน้อนาคต

8. การจัดการเพือ่นวัตกรรม 

ั โ ใ ้ ้ ิ9. การจัดการโดยใช้ขอ้มูลจริง 

10. การแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม 

11. การมุ่งเนน้ผลลัพธ์ 

12 การมีมมมองเชิงระบบ  12. การมมุมมองเชงระบบ  

ขั้นตอนการพฒันาองค์กรตามระบบ SEPA 

1. ทําความเข้าใจกับระบบ 

โอกาสในการปรับปรุง (OFIs – Opportunities for Improvement)

กระบวนการเปรียบเทียบระบบการบริหารองค์กรเพื่อหาช่องว่างหรอืระยะห่าง (Gap) เทียบ
2. ประเมินองค์กร ค้นหาช่องว่างที่ต่างไปจากระบบ 

3. จัดลําดับความสาํคัญประเด็นที่จะพัฒนา 

4. จัดทําแผนการปรับปรุงองค์กร 

5 ํ ิ ป ั ป ์  

กระบวนการเปรยบเทยบระบบการบรหารองคกรเพอหาชองวางหรอระยะหาง (Gap) เทยบ

กับเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

โอกาสในการปรับปรุงได้จาก รายงานปอ้นกลับ (Feedback Report), การประเมินองค์กร

ด้วยตนเอง (Self – Assessment) 

SA 2556-08-0344

5. ดาเนนการปรบปรุงองคกร 

6. การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

7. รายงานความคืบหน้าของผลการดําเนนิงาน

วิธีการประเมินองค์กรด้วยตนเอง เชน่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมินองค์กร ทํา

แบบสอบถามความสมบรูณ์ของระบบในแต่ละระดับคะแนน การเขยีนรายงานเต็มรปูแบบ 

การระบุโอกาสในการปรับปรุง และจัดลําดับความสาํคัญ


