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1. กรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 

 

1.1 ที่มา 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่  20 มิถุนายน 2538 อนุมัติหลักเกณฑ์ระบบประเมินผล  
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยเปลี่ยนแนวคิดในการก ากับรัฐวิสาหกิจจากการควบคุมขั้นตอนในการท างาน 
มาเป็นการควบคุมผลการด าเนินงานแทน และให้อ านาจแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการบริหารจัดการภายใน
องค์กรได้เอง โดยให้เริ่มน าระบบประเมินผลฯ มาใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปีบัญชี 2539 
และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาปรับปรุงระบบ
ประเมินผลฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นระยะ  

ในปี 2547 คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลในหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร  
(ข้อ 3.) ขึ้น เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล โดยการคัดเลือกกระบวนงานหลัก 6 ด้าน ซึ่งมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดีมา
เป็นหัวข้อการประเมินหลัก ได้แก่ บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในปี  2551 คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ เห็นชอบให้น าระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ซึ่งประยุกต์แนวทางการประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) มาใช้เพื่อต่อยอดการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
โดยมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจตามความพร้อมด้านการบริหารจัดการองค์กรและการทยอยน ารัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ระบบ 
คือ ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) และระบบบริหารจัดการ
องค์กร (ข้อ 3) โดยมีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบ SEPA และระบบบริหารจัดการองค์กร จ านวน 33  แห่ง  และจ านวน 21 แห่ง  
ตามล าดับ 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (พ.ร.บ. พัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดย พ.ร.บ. พัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ ดังกล่าวได้ก าหนดวัตถุประสงค์ส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจไว้ 4 ประเด็น 
ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และมีการประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

สคร. เห็นถึงความจ าเป็นของการพัฒนาระบบประเมินผล เพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการระบบประเมินผล
เดิมที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม  
เป็นรูปธรรม และสามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้อย่างแท้จริง โดยได้พิจารณาน าข้อดี/จุดแข็ง 
ของระบบปัจจุบันที่มีมาใช้  ปรับปรุงข้อด้อยของระบบปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง เพิ่มเติมประเด็นของการจัดการ
สมัยใหม่และ Update ให้เป็นปัจจุบัน และจะน ามาใช้ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในปี 2563   

 



 

 

 
 

ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

2 

1.2 วัตถุประสงค ์
 
เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบาย
ส าคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
1.3 กรอบการประเมินผลการด าเนนิงานรัฐวิสาหกิจ ปีบญัชี 2563  

กรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน (Key Performance Area) (น  าหนักร้อยละ 60 +/- 15) ได้แก่ 

1) การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เช่น ยุทศาสตร์ชาติ ,  นโยบายรัฐบาล, แผนยุทธศาสตร์ของ
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

2) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Result)  เช่น ผลการด าเนินงานตามภารกิจที่ส าคัญ, แผนงาน
โครงการที่ส าคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ 

2. กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) (น  าหนักร้อยละ 40 +/- 15)  
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1.4 หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจดัการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 

การประเมินกระบวนการปฏบิัตงิานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 8 หลักเกณฑ์ 
ได้แก่  

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

2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning : SP) 

3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM &IC) 

4) การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder & Customer : SCM) 

5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT) 

6) การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) 

7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&INNO) 

8) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) 

โดยมีแนวทางในการประเมินตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

การมีนโยบาย/ระบบ 
หลักการ 

นโยบาย/ระบบ 
หลักการท าได้อย่างมี

คุณภาพ 

การท าจริงอย่าง
ทั่วถึง/สม่ าเสมอ  
และได้ผลลัพธ์ 
ตามที่ก าหนด 

มีการเชื่อมโยง 
กับหัวข้ออื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานที่ระบุว่า  “ท าอย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ”  และ “มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง”  
มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

ท าอย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ : การถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้ทั่วถึงทั้งองค์กร โดยการสร้างความมั่นใจในการ
ด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวในทุกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : ปรับปรุงกระบวนการที่ผ่านมา โดยใช้ฐานข้อมูลจริงเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการนั้น 

ส าหรับการประเมินตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ มีแนวทางในการพิจารณา เช่น พิจารณาตามนโยบาย/
ทิศทาง/ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอของทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) ข้อจ ากัดทางด้านกฎ ระเบียบ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในแต่ละกระบวนการฯ (Enablers) สามารถแสดงรายละเอียดส าคัญต่างๆ ได้แก่  
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1) การก ากับดูแลแลที่ดีและการน าองค์กร 
(Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) 

  
 การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร เป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นประเมินบทบาทการก ากับดูแลและการน าองค์กร
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามกรอบนโยบาย 
ภารกิจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐก าหนด โดยการด าเนินงานดังกล่าวต้องสามารถสะท้อนได้ทั้งมิติ
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ร่วมกับมิติด้านผลลัพธ์ที่เป็นเลิศที่สามารถสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนใหแ้ก่รัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซึ่งการจะ
ด าเนินการให้เกิดความครบถ้วนตามหลักการข้างต้น มีความจ าเป็นที่คณะกรรมการต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ร่วมกับหลักมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กร 
(Organizational Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิผลในเชิงยุทธศาสตร์  

 จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้  

 
 วัตถุประสงค์การประเมินการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 

 
1. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการก ากับดูแลที่ดี

และการน าองค์กร การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social 
Responsibility in Process (CSR in Process) การบริหารจัดการนวัตกรรม และการพัฒนาความยั่งยืน 
จนสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างแท้จริง  

2. รัฐวิสาหกิจมีระบบการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรที่ เพียงพอและได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เช่น 
OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2015 เป็นต้น  
จนสามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้ถือหุ้นภาครัฐได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process)  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น ISO 26000 หรือแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  
เพื่อท าให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของรัฐวิสาหกิจ 

4. รัฐวิสาหกิจเกิดความยั่งยืนจากการพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการ ระบบการบริหารจัดการ และผลลัพธ์
อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดท ารายงานความยั่งยืนตามแนวทางสากลอย่างเป็นมาตรฐาน เช่น Global 
Reporting Initiative (GRI) เป็นต้น เพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมรับรู้ และมีส่วนร่วม
สนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถสร้างการเติบโตที่สมดุลระหว่างรัฐวิสาหกิจ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด 
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 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการก ากับดูแลทีด่ีและการน าองค์กร 
 

 หลักเกณฑ์ประเมินการก ากับดแูลที่ดีและการน าองค์กรของรัฐวิสาหกิจ เกิดจากการประยุกต์หลักการและแนวคิดการก ากบัดูแลที่ดีและการน าองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่เป็นที่ยอมรับทัง้ในและต่างประเทศ สรุปได้ดงันี้  
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 หลักเกณฑ์การประเมินการก ากับดูแลและการน าองค์กร 
 

 การประเมินการก ากับดูแลและการน าองค์กรของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 10 ด้าน ประกอบดว้ย  
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 โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของ 10 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการก ากับดูแลทีด่ีและการน าองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้  
 

หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. บทบาทของภาครัฐ 5 1.1  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม 10 2.1 การก าหนดนโยบายและแข่งขนัทางการตลาดที่เปน็ธรรม (น้ าหนักร้อยละ 10) 

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 10 3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอืน่ที่เก่ียวข้อง (น้ าหนักร้อยละ 10) 

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 10 4.1 การจัดให้มีนโยบายและการปฏิบัติงานเชิง กลยุทธ์ดา้น CSR in Process (น้ าหนักร้อยละ 5) 
4.2 การติดตามผลการด าเนินงานด้าน CSR in Process (น้ าหนกัร้อยละ 2) 
4.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ (น้ าหนักร้อยละ 3) 

5. การเปิดเผยข้อมูล 10 5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจ าปี ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้ (น้ าหนักร้อยละ 7) 
5.2 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของรัฐวิสาหกิจ (น้ าหนักร้อยละ 1) 
5.3 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจ าปีต้องสอดคล้องกับ สคร. (น้ าหนักร้อยละ 2) 

6. คณะกรรมการ 15 6.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของ คกก. (น้ าหนักร้อยละ 1) 
6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลงั (น้ าหนักร้อยละ 1) 
6.3 การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี (น้ าหนักร้อยละ 3) 
6.4 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 2) 
6.5 การประเมินผลงานและก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสงูสุดและ ผู้บริหารระดบัสูง (น้ าหนักร้อยละ 2) 
6.6 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
6.7 การเสริมสร้างการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
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หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

6.8 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 2) 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 10 7.1 การจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 3) 
7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการด าเนนิงานประจ าปีของการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 4) 
7.3 การติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 3) 

8. จรรยาบรรณ 8 8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ (น้ าหนกัร้อยละ 8) 

9. ความย่ังยืนและนวัตกรรม 12 9.1 การจัดให้มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม (น้ าหนักร้อยละ 4.5) 
9.2 การจัดให้มีนโยบาย และการพัฒนาความยั่งยนืเชิงยทุธศาสตร์ (น้ าหนักร้อยละ 4.5) 
9.3 การจัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยนื (น้ าหนักร้อยละ 3) 

10. การติดตามผลการด าเนินงาน 10 10.1 การติดตามผลการด าเนนิงานดา้นการเงินและไม่ใช่การเงนิ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
10.2 คุณภาพของรายงานผลการด าเนินงานดา้นการเงินและไม่ใช่การเงิน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

รวม 100  
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 รายละเอียดหลักเกณฑป์ระเมนิการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
 

1. บทบาทของภาครัฐ (น  าหนักร้อยละ 5) 

1.1  การรายงานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและแนวทางการก ากับดูแลทีด่ีแก่ผู้ถือหุน้ภาครฐั (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทาง  
การก ากับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1. การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน 

2. การรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล  

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกิจการ 

 รัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ                   

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพการรายงานผล และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย 
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

2. บทบาทของรฐัวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ 10) 

2.1 การก าหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม ที่มีสาระส าคัญครบถ้วน 
และเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1. แนวปฏิบัติในการรับผิดชอบต่อคู่แข่งและเจ้าหนี้  

2. การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า  

3. การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด ที่ครอบคลุม  

3.1 แนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงนิทุนอย่างโปร่งใสและเปน็ธรรม  

3.2 การจัดท าบญัชีการเงินตามมาตรฐานที่เปน็ที่ยอมรับ 
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3.3 การแยกบัญชีการเงินเชงิพาณชิย์และเชิงสงัคม  

4. การก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย 

5. การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด  

6. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มคู่ค้าและผู้ส่งมอบ 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดผู้รับผิดชอบ และพัฒนากระบวนการ /ระบบการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขันทางการตลาด
ที่เป็นธรรมตามกรอบนโยบายฯ ที่ก าหนด ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการบริหารจัดการเพื่อการแข่งขัน
ทางการตลาดที่เป็นธรรม  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย 
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : 

 การประเมินก าหนดพิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และการด าเนินงาน ที่สอดคล้องตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ
ที่แบ่งเป็นกลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักปฏิบัติ “apply or explain” 

 รัฐวิสาหกิจที่ได้รับอ านาจผูกขาดควรมีนโยบายไม่ใช้อ านาจผูกขาดในทางมิชอบ หรือเลือกปฏิบัติ และควรให้
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงมุ่งเน้นส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่ขัดขวางหากภาครัฐเปิดให้มีการแข่งขัน  
ในอนาคต 
 

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (น  าหนักร้อยละ 10) 

3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั งตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และข้อบังคับอื่น  
ที่เก่ียวข้องที่มีสาระส าคัญครบถ้วน และเป็นระบบ โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1. นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
2. นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง 
3. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดผู้รับผิดชอบ และพัฒนากระบวนการ /ระบบการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย 
และข้อบังคับอื่นที่เก่ียวข้องตามกรอบนโยบายฯ ที่ก าหนดครบถ้วน 
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 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ /ระบบการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น  
ทั้งตามกฎหมาย และข้อบังคับอื่นที่เก่ียวข้องตามกรอบนโยบายฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การประเมินก าหนดพิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และการด าเนินงาน ที่สอดคล้องตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ
ที่แบ่งเป็นกลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักปฏิบัติ “apply or explain” 

 

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (น  าหนักร้อยละ 10) 

4.1 การจัดให้มีนโยบายและการปฏิบัติงานเชิง กลยุทธ์ด้าน (Corporate Social Responsibility in Process : 
CSR in Process)  (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจจัดท านโยบาย แนวปฏิบัติ แผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับน าเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ก่อนเร่ิมปีบัญชี 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่งแวดล้อม 
ครบถ้วนร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมครบถ้วนร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ /ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยภายหลังการปรับปรุงการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจต้องมีผลการด าเนินงานดีกว่าปีที่ผ่านมา
ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี 

 
 



 

 
 

 

 
 

ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

12 

หมายเหตุ : 

 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับนั้น ได้แก่ มาตรฐาน 
ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 
(Corporate Social Responsibility in Process ; CSR in Process) หรือเทียบเท่า ซึ่ง ISO 26000 
ประกอบด้วย 7 หลักการ และ 7 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
- 7 หลักการ (Principles) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 

1. ความรับผิดชอบ (Accountability) 
2. ความโปร่งใส (Transparency) 
3. การปฏิบัติอย่างมจีริยธรรม (Ethical Behavior) 
4. การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) 
5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) 
6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of 

Behavior) 
7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) 

 
- 7 หัวข้อ (Core Subjects) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก ่

1. ธรรมาภิบาล (Organizational governance) 
2. สิทธิมนุษยชน (Human rights) 
3. การปฏิบัติดา้นแรงงาน (Labor practices) 
4. สิ่งแวดล้อม (The environment) 
5. การปฏิบัติที่เปน็ธรรม (Fair Operating practices) 
6. ประเด็นด้านผูบ้ริโภค (Consumer issues) 
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) 

แหล่งที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม, ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2553. "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ืองก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม," 

 แผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ในกระบวนการ (CSR in Process) สามารถระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ  

 แผนแม่บทระยะยาวด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ  (CSR in 
Process) ควรมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1. ทิศทางระยะยาว 2. วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์  
3. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 4. ยุทธศาสตร์ 5. เป้าหมายหลัก 6. รายละเอียดการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง 4 ด้าน และ 7. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่าง
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจ 

 แผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in 
Process) ควรมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์  2. เป้าหมาย 3. ขั้นตอน 4. ระยะเวลา  
5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน 6. ผู้รับผิดชอบ 7. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ  
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4.2  การติดตามผลการด าเนินงานด้าน CSR in Process (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ /ระบบการติดตามผลการด าเนินงานแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการ /ระบบการติดตามผลการด าเนินงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

4.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์และระบุหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนส าคัญ รวมถึงความสามารถพิเศษของ
รัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

 รัฐวิสาหกิจคัดเลือกและระบุรายชื่อชุมชนส าคัญของรัฐวิสาหกิจจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนส าคัญที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กรระบุ
เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
รัฐวิสาหกิจ  

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการและบรรลุตามเป้าหมายของแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ /ระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
แก่ชุมชนส าคัญของรัฐวิสาหกิจ  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
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หมายเหตุ : 

 ความสามารถพิเศษ หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอย่างยิ่ง ความสามารถพิเศษขององค์กร
เป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสร้างได้ความเปรียบในตลาดขององค์กร หรือสภาพแวดล้อมของการ
บริการ บ่อยครั้งที่ความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่ทา้ทายคู่แข่ง หรือ ผู้ส่งมอบและคู่ค้า ที่จะลอกเลียนแบบ และ
ความสามารถขององค์กรจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ความสามารถพิเศษ
อาจเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสมของตนเอง หรือ
ความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น การเข้าซื้อกิจการ เป็นต้น 

 

5. การเปิดเผยข้อมูล (น  าหนักร้อยละ 10) 

5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจ าปี ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้ (น  าหนักร้อยละ 7) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปี ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ทันเวลา ดังนี้ 

- ด้านการเงิน ควรประกอบด้วย 

1) งบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ  
งบการเงิน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 

2) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงความรับผิดชอบของตน 
ในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

   

- ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ควรประกอบด้วย 

1) โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ /โครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อสะท้อนผู้มีอ านาจควบคุมที่แท้จริง  
2) ประวัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
3) ข้อมูลประวัติผู้บริหาร 
4) การอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง 

ที่ส าคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
5) งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี 
6) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน 
7) ความเสี่ยงหลักของการด าเนินธุรกิจ 
8) นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
9) นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
10) จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล 
11) การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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12) การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
13) นโยบาย และผลการจัดการรายการที่เก่ียวโยงกัน 
14) สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์ 

 
5.2 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจ าปี (น  าหนักร้อยละ 1) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจจัดท าและเปิดเผยรายงานประจ าปีให้แล้วเสร็จภายใน  2 เดือนหลังจากส านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตามหากภายหลังจาก 6 เดือนหลังจาก
สิ้นปีบัญชี สตง. ยังไม่สามารถเข้ารับรองงบการเงินแล้วเสร็จ รัฐวิสาหกิจต้องจัดท ารายงานประจ าปโีดยใชต้ัวเลข
ในงบการเงินเบื้องต้นที่จัดส่งให้ สตง. จัดท ารายงานประจ าปีฉบับเบื้องต้น โดยให้เปิดเผยงบการเงินแต่มีการ
ระบุแสดงให้เห็นได้ว่างบการเงินดังกล่าวเป็นฉบับเบื้องต้นและยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง. และเมื่อ  สตง. 
รับรองงบการเงินแล้ว ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงรายงานทางการเงินต่างๆ ในรายงานประจ าปี และเปิดเผย 
งบการเงินที่ผ่านการรับรองอย่างรวดเร็วภายใน 2 เดือน  

 

5.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของรัฐวิสาหกิจ (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจควรมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงิน และมิใช่การเงินที่ส าคัญขององค์กร  
ดังนี้  

1) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร 
2) นโยบายการก ากับดูแลที่ดี 
3) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ  
4) แผนงานที่ส าคัญ 
5) ข้อมูลโครงการลงทุนที่ส าคัญ 
6) การจัดซื้อจัดจ้าง 
7) ผลการด าเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินที่ส าคัญ 
8) รายงานประจ าปี 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ /ระบบการเปิดเผยข้อมูล  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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6. คณะกรรมการ (น  าหนักร้อยละ 15) 

6.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (น  าหนักร้อยละ 1) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางการน า Skill Matrix มาใช้เพื่อก าหนดทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงใช้ประกอบการพัฒนาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ  

 รัฐวิสาหกิจน า Skill Matrix มาใช้คัดเลือกและพัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมและครบถ้วนตามที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการน า Skill Matrix มาใช้คัดเลือก
และพัฒนาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง (น  าหนักร้อยละ 1) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง อย่างเป็นระบบ  

 รัฐวิสาหกิจสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
โดยมีสัดส่วนกรรมการสอดคล้องหรือดีกว่าที่นโยบายก าหนด 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อ
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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6.3 การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยมีรายละเอียดครอบคลุม ดังนี้ 

- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่  ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ สังคม                  
ผู้มีส่วนได้เสียและอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลการด าเนินงานในอดีตทั้งในด้านภารกิจหลักและด้านการเงิน
สถานภาพองค์กร ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร และอื่นๆ 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระส าคัญ  
ที่น าไปสู่การริเริ่มกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานขับเคลื่อน 
ให้รัฐวิสาหกิจเกิดความยั่งยืน 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้รัฐวิสาหกิจมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถน าไปใช้จริงจนท าให้รัฐวิสาหกิจบรรลุผลส าเร็จทั้งด้ านการเงิน
และไม่ใช่การเงินได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปีก่อนเริ่ม 
ปีบัญชีถัดไป เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนแก่รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ต้นปี 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และ 
จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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6.4 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบแผนการด าเนินงานประจ าปีของระบบบริหาร
จัดการองค์กรได้ก่อนเร่ิมปีบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 

- ระบบการตรวจสอบภายใน  
- ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดความถี่อย่างน้อยเป็นราย             
ไตรมาส  

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงและเพิ่มมาตรฐานและความเพียงพอของระบบงานทั้ง 3 ระบบ  

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการติดตามความเพียงพอของระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

6.5 การประเมินผลงานและก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและผูบ้ริหารระดบัสูง (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประเมินผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง (2 ระดับรองจากผู้บริหาร
สูงสุด) อย่างเป็นระบบ และน าผลประเมินไปผูกโยงกับระบบแรงจูงใจด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- การประเมินผู้บริหารสูงสุด ก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

o การจัดตั้งอนุกรรมการในการประเมินผลโดยตรง และควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 
o การหารือและตกลงกับผู้บริหารสูงสุดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี 
o การก าหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมายในการประเมินผลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมไว้

ตั้งแต่ต้นปี 
o การติดตามประเมินผลอย่างน้อยเป็นประจ าทุก 6 เดือน  



 

 
 

 

 
 

ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

19 

o การน าผลประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น การก าหนดค่าตอบแทน หรือก าหนดแรงจูงใจอื่นๆ  
ตามความเหมาะสม 

o การก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งมีการทบทวน 
หรือก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดเป็นประจ าปีทุกปี 
 

- การประเมินผู้บริหารระดับสูง (2 ระดับรองจากผู้บริหารสูงสุด) ก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

o ผู้บริหารสูงสุดตกลงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกับผู้บริหารระดับสูงไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นปี 
o การก าหนดตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมาย ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมไว้ล่วงหน้า โดยเชื่อมโยงกับ

ตัวชี้วัด น้ าหนัก และเป้าหมายของผู้บริหารสูงสุดและระดับองค์กร 
o ผู้บริหารสูงสุดติดตามประเมินผลผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
o การน าผลประเมินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไปเชื่อมโยงกับการก าหนดค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจ 

เป็นต้น 
 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการประเมินผลงานและก าหนดค่าตอบแทน

ของผู้บรหิารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

6.6 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยเป็นรายเดือน โดยรัฐวิสาหกิจมีการจัดท า 
แผนปฏิทินก าหนดการประชุมของคณะกรรมการ และแจ้งแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ าเสมอทั้งปี  

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 7 วัน  
โดยไม่มีคร้ังใดน าส่งภายใน 3 วัน 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการด าเนินการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมที่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา ควรหลีกเลี่ยงการเพิ่ม ถอน เวียน วาระการประชุม รวมถึงการขอ
สัตยาบันย้อนหลัง  

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและอนุกรรมการต่างๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและสม่ าเสมอ โดยอย่างน้อยร้อยละ 90 ของจ านวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการต่างๆ ทั้งหมด ควรมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 
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 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

6.7 การเสริมสร้างการก ากับดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีที่มีคุณภาพ และมีสาระส าคัญครบถ้วนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ  

 รัฐวิสาหกิจน าเสนอแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนการด าเนินงานประจ าปี  
ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเร่ิมปีบัญชี  

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการบรรลุได้ตามแผนการก ากับดูแลที่ดีประจ าปีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

 รัฐวิสาหกิจการก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่อง ดูแลและก ากับการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
(Compliance Unit)  

 รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง โดยไม่ถูก
ร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการจัดให้มีแผนการด าเนินงานด้านการก ากับ
ดูแลที่ดี 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีระยะยาวและประจ าปี ก าหนดให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตาม
กรอบหลักการ OECD ซึ่งได้แก่ 1. บทบาทของภาครัฐ 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 3. บทบาท
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การเปิดเผยข้อมูล 5. คณะกรรมการ 6. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
7. จรรยาบรรณของ ธสน. 8. ความยั่งยืนและนวัตกรรม และ 9. การด าเนินงานตามกฎหมาย 

 แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีระยะยาว ประกอบด้วย 1. ทิศทางระยะยาว 2. วัตถุประสงค์ 
นโยบาย/เป้าประสงค์ 3. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 4. ยุทธศาสตร์ 5. เป้าหมายหลัก  
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6. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง 4 ด้าน และ 7. ความเชื่อมโยง
และสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจ 

 แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีประจ าปี ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์  2. เป้าหมาย  
3. ขั้นตอน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน 6. ผู้รับผิดชอบ 7. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการ 

 

6.8 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนด
รูปแบบการประเมิน (รายบุคคล รายคณะ และ/หรือรายไขว้) พร้อมความถี่ในการประเมินผลอย่างชัดเจน 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจประเมินตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจร่วมพิจารณาและอภิปรายผลประเมินตนเองในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
อย่างเป็นทางการ พร้อมระบุประเด็นการปรับปรุงและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอย่างชัดเจนและมีสาระส าคัญ น ามาจัดท าเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และด าเนินการจนบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนงานที่ก าหนด 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการเตรียมความพร้อมแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการใหม่หรือกรรมการใหม่ในระหว่างปีบัญชี) โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  

1. การแจกคู่มือ เอกสารที่เกี่ยวกับองค์กร เช่น คู่มือกรรมการ พระราชบัญญัติการจัดตั้ งองค์กร รายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุมย้อนหลัง และอื่นๆ เป็นต้น 

2. การชี้แจงหรือบรรยาย โดยผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หรือจัดให้มีการอบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ เป็นต้น 
3. การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการประเมินและพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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หมายเหตุ : 

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ต้องมีสาระส าคัญของแผนงาน/
กิจกรรมย่อยที่สอดรับกับผลการประเมินตนเองประจ าปีของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะ
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สามารถจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินงานทั้งระยะยาว (3-5 ปี) และแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น  าหนักร้อยละ 10) 

7.1 การจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในที่มีกรรมการเข้าร่วมอย่างเป็น
ทางการ   

 รัฐวิสาหกิจจัดท ากฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน น าเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบอย่างเป็นรูปธรรม 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานประจ าปีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
(น  าหนักร้อยละ 4) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในน าเสนอให้
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเร่ิมปีบัญชี  

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการให้ความเห็นชอบแผน  
การด าเนินงานประจ าปีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
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 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

7.3 การติดตามมาตรฐานและประสิทธผิลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก ากับดูแลให้มีแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทั้งกรณีปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ตามแนวทางที่ก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถี่อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามและมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างมีสาระส าคัญชัดเจน เพื่อเพิ่ม
มาตรฐานและความเพียงพอระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการติดตามมาตรฐานและประสทิธิผล
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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8. จรรยาบรรณ (น  าหนักร้อยละ 8) 

8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ (น  าหนักร้อยละ 8) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก ากับให้รัฐวิสาหกิจจัดท าคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลทั้งระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน   

 รัฐวิสาหกิจเผยแพร่คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และน าไปปฏิบัติ โดยระหว่างปีจัดให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณทั้งในระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ าเสมอทั้งปี  

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรม
ตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ ควรมีการระบุพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดรับกับนโยบายการก ากับดูแลที่ดี
ของรัฐวิสาหกิจ โดยพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรแตกต่างตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มบุคคล ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลที่ดี
ดังกล่าว 

 

9. ความย่ังยืนและนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 12) 

9.1 การจัดให้มีนโยบายและระบบการบริหารจดัการนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 4.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนด
กรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนและเป็นระบบ   

 รัฐวิสาหกิจก าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และจัดท าแผนบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กรน าเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบก่อนเริ่ม  
ปีบัญชี  
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 รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามแผนบริหารจัดการนวัตกรรมประจ าปี ครบถ้วนร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารจัดการนวัตกรรมประจ าปี ครบถ้วนร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการจัดให้มีนโยบายและระบบการ
บริหารจัดการนวัตกรรม  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

9.2 การจัดให้มีนโยบาย และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ 4.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนและเป็นระบบ   

 รัฐวิสาหกิจก าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ค้นหาและระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจตามแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

 รัฐวิสาหกิจน าปัจจัยยั่งยืนเป็นปัจจัยน าเข้า ( input) ส าหรับการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของรัฐวิสากิจอย่างเป็นระบบในเชิงบูรณาการ 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการจัดให้มีนโยบาย และการพัฒนา
ความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 มาตรฐานการพัฒนาและรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น หลักการ Global 
Reporting Initiative  / ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรภาคเอกชน Dow Jones 
Sustainability Index และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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9.3 การจัดท ารายงานการพัฒนาความย่ังยืน (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจจัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับเผยแพร่
โดยทั่วไป โดยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถติดตามการพัฒนาความยั่งยืน
ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างแท้จริง 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการจัดท ารายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 มาตรฐานการพัฒนาและรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น หลักการ Global 
Reporting Initiative  เป็นต้น 

 

10. การติดตามผลการด าเนินงาน (น  าหนักร้อยละ 10) 

10.1 การติดตามผลการด าเนนิงานด้านการเงินและไม่ใชก่ารเงิน (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก ากับดูแลให้มีแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ   

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินตามแนวทางที่ก าหนดครบถ้วน
สมบูรณ ์โดยมีความถี่สม่ าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  

- การติดตามผลการด าเนินงานด้านการเงิน ประกอบด้วย  ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจ าปี การด าเนินงาน
ตามโครงการที่ส าคัญ การด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการด าเนินงานตามที่
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย (ถ้ามี) ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลัง) ความคืบหน้าในการน าระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร และอื่นๆ 
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- การติดตามผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย  ผลก าไรขาดทุน ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Profit) (ถ้ามี) ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี้  การเบิกจ่ายเทียบกับ
งบประมาณ/งบลงทุน และอื่นๆ 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใชก่ารเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการติดตามผลการด าเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

10.2 คุณภาพของรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจจัดท ารายงานด้านการเงินและด้านไม่ใช่การเงิน โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนและเป็นมาตรฐาน  
เพียงพอต่อการก ากับดูแลองค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่  

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

- ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  

- แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อย
หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
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2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning : SP) 

 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการส าคัญส าหรับองค์กรในการก าหนดทิศทางและขอบเขตของธุรกิจ 
ในระยะยาวซึ่งท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างได้เปรียบภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ท าให้
บรรลุเป้าหมายของตลาดและความคาดหวังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยความท้าทายในการบริหารเชิงกลยุทธ์สมั ยใหม่ 
ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่จะเข้ามามี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก และบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรก าหนด  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น จ าเป็นที่องค์กรจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจ
ประเด็นเชิงกลยุทธ์  และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  รวมถึง 
สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ  ในขณะเดียวกัน การบริหารการเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะก่อให้เกิด
การสรา้งสรรค์โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษระดับองค์กร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในเชิงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ รวมถึงการเข้าหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อที่จะเป็นการก าหนดรูปแบบของธุรกิจ  
ที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต  ดังนั้น การจัดท ายุทธศาสตร์ (Strategy Development)  จึงหมายถึงแนวทางของ
รัฐวิสาหกิจในการเตรียมการส าหรับอนาคต การก าหนดยุทธศาสตร์อาจใช้การพยากรณ์รูปแบบต่างๆ การคาดคะเน 
การพิจารณาทางเลือก การสร้างสถานการณ์จ าลอง และความรู้ของรัฐวิสาหกิจ หรือวิธีการอื่น ที่ช่วยให้เห็นภาพ  
ในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบ ผู้จัดจ าหน่าย คู่ค้า และ
ลูกค้าที่ส าคัญ อาจช่วยให้ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plans)  
หมายถึงการปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
รายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลาที่ต้องท าให้ส าเร็จ เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว การจัดท าแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนทีส่ าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพื่อให้มีความ
เข้าใจและถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล  โดยการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อน าไปปฏิบัติ
ครอบคลุมถึงการสร้างตัวชี้วัดให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ได้ดังนี้  

 
 วัตถุประสงค์การประเมินการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

 
1. รัฐวิสาหกิจสามารถมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  

ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคต  
ที่ต้องบรรลุและก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก าหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ 

2. รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถพิเศษ
ขององค์กร เพื่อน ามาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ส าคัญ  เพื่อน ามาสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องในเชิงปฏิบัติเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุด 

3. รัฐวิสาหกิจสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กรที่สามารถการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกขององค์กร  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และบรรลุเป้าหมายระยะยาว 
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4. รัฐวิสาหกิจสามารถการก าหนดขั้นตอนในจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
นอกจากนี้แล้วยังครอบคลุมถึงการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ เพื่อใช้ในการติดตามความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

 



 
 

 

 
 

ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

30 

 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

 หลักเกณฑ์ประเมินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เกิดจากการประยุกต์หลักการและแนวคิดการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เปน็ที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุปไดด้ังนี้  
 

 
 หลักเกณฑ์การประเมินการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
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 การประเมินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญใน 2 ด้านหลัก ได้แก่ 1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และ 2. กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ 
 โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์    และกระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ ได้ดงันี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์

Module 2: กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ 
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โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของหลักเกณฑ์ประเมินด้านการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้  
 

หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(Environmental Scanning) 

20 1.1 กระบวนการรวมรวมและวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในการวางแผนยทุธศาสตร์  (น้ าหนักร้อยละ 5) 
1.2 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (น้ าหนักร้อยละ 10) 
1.3 กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษองค์กร   

(น้ าหนักร้อยละ 5) 

2. การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
(Strategic Positioning) 

10 2.1  การก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์  (Strategic Positioning)  (น้ าหนักร้อยละ 5) 
2.2  การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน รวมถึง 

การก าหนด Intelligent Risk  (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
2.3  การวิเคราะห์ Scenario Planning  (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 

3. การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objective)   

10 3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ /เปา้ประสงค์ (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
3.2 การตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบทีส่ าคัญ  

(น้ าหนักร้อยละ 5) 
3.3 การออกแบบระบบงาน  (Work Systems) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objectives  

(น้ าหนักร้อยละ 2.5) 

4. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  
(Strategic Formulation) 

10 4.1  การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 5) 
4.2  การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนบัสนุนซึง่กันและกัน (Strategy Map)  (น้ าหนักร้อยละ 5) 
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หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

5. การจัดท าแผนปฏิบตัิการ   
(Action Plan Development) 

20 5.1  กระบวนการวางแผนปฏิบตัิการ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
5.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
5.3  กระบวนการจัดสรรทรัพยากร  (น้ าหนักร้อยละ 10) 

6. กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan Deployment)   

15 6.1  กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
6.2  กระบวนการก าหนดตัวชี้วัดระดบัแผนงานและโครงการ (น้ าหนกัร้อยละ 5) 
6.3  กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดบัแผนงานและโครงการ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

7. กระบวนการติดตามผลส าเร็จตาม 
แผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน 
(Monitoring & Review) 

15 7.1 กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
7.2 กระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน (น้ าหนักร้อยละ 5) 
7.3 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกต ิและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

รวม 100  
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 รายละเอียดหลักเกณฑป์ระเมนิการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

Module 1 : กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (น  าหนักร้อยละ 50) 

1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) (น  าหนักร้อยละ 20) 

การระบุขั้นตอนในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อให้รู้จัก
องค์กร รู้จักสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน และสภาพแวดล้อมในการแข่งขันขององค์กรโดยรวมถึงการคาดการณ์
สถานการณ์ที่อาจจะเป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้องค์กรสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ 
ที่จะรองรับได้ทันกาล 

1.1    กระบวนการรวมรวมและวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์  (น  าหนักร้อยละ 5 ) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการน าปัจจัยที่ส าคัญมา
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์   ซึ่งปัจจัยน าเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ระบุตามหมายเหตุ 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดผู้รับผิดชอบ และพัฒนากระบวนการ /กระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมถึงการน าปัจจัยที่ส าคัญมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์  ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยต้องแสดงถึงความ
ถูกต้องและทันกาลของทุกปัจจัยที่ได้น ามาวิเคราะห์ โดยเฉพาะปัจจัยความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง ปัจจัย
ขับเคลื่อนมูลค่า และความสามารถในการน าแผนไปปฏิบัติให้ส าเร็จ มีความทันกาล และสามารถแสดงถึงการ
น าไปก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรได้จริง 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล รวมถึงการน าปัจจัยที่ส าคัญมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์   ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การก าหนดขั้นตอนในการรวมรวมและวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการมีปัจจัย
น าเข้าที่ครบถ้วน  เช่น  สัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ด้านเทคโนโลยี  ตลาด ความนิยมของ
ลูกค้า ปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืน ความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อน ามาทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ขององค์กร  โดยปัจจัยน าเข้าในการวิเคราะห์ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความทันกาล 
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 ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญที่มาใช้ในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์รายสาขา 
ของ สคร.  สัญญาณบ่งชี้  ความนิยมของลูกค้าและตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส าคัญที่ มี
ผลกระทบต่อองค์กร  การวิเคราะห์ SWOT  การบริหารความเสี่ยง  ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าและแผนกลยุทธ์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  ปัจจัยความยั่งยืน  และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 รัฐวิสาหกิจต้องแสดงถึงปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญดังกล่าวมีความถูกต้องและทันกาลในช่วงระยะเวลาการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ โดยอาจจะเป็นการทบทวนข้อมูลอีกครั้งให้เป็นปัจจุบัน ระหว่างการท าแผนยุทธศาสตร์
จนถึงแผนยุทธศาสตร์เสร็จสมบูรณ์ 

 
1.2    กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดกระบวนการในการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
องค์กร และรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญครบถ้วน และทุกขั้นตอนสามารถเป็นไปตาม
กระบวนการที่ก าหนด รวมถึงมีการประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตาม  
ที่ก าหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ ,ผลผลิต ,ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  

 รัฐวิสาหกิจได้ SWOT เพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยต้องสามารถอธิบายถึงข้อมูลประกอบในแต่ละ 
SWOT รวมถึงมีการคัดเลือกข้อมูลคู่เทียบเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาการระบุปัจจัยบวกและปัจจัยลบ
ขององค์กร และมีการบูรณาการในแต่ละ SWOT กับยุทธศาสตร์ขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการในการวิเคราะห์และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 กระบวนการในการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร รวมถึงการระบุถึง
จุดแข็ง (Strength ; S) จุดอ่อน (Weakness : W) โอกาส (Opportunity : O) และอุปสรรค (Threat : T) 
โดยใช้ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร และข้อมูลเทียบกับคู่เทียบในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

 รัฐวิสาหกิจต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร  สู่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร และแผนแม่บทที่เก่ียวข้อง เช่น แผนแม่บทดิจิทัล  แผนแม่บทการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  แผนแม่บทนวัตกรรม เป็นต้น 
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1.3   กระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชงิยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษองค์กร   
(น  าหนักร้อยละ 5) 

ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และ
ความสามารถพิเศษองค์กร  รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการวิเคราะห์  
ความท้าทาย /ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษขององค์กร โดยเฉพาะหากความท้าทาย/
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษขององค์กรมีที่มาจาก SWOT ต้องสามารถก าหนด
กระบวนการในการจัดล าดับความส าคัญ และน ามาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

 มีการบูรณาการในแต่ละความท้าทาย /ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษขององค์ กรกับ 
SWOT วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการวิเคราะห์ความท้าทาย/ความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษองค์กร  ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ  
ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 กระบวนการในการวิเคราะห์ และระบุถึงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ซึ่งเป็นความ
กดดันที่มีผลอย่างแน่นอนต่อโอกาสที่องค์กรจะประสบความส าเร็จในอนาคต ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Advantage) ซึ่งเป็นความได้เปรียบในเชิงธุรกิจต่างๆที่มีผลส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  
เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์/บริการที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงประเด็น ความสามารถพิเศษขององค์กร 
(Core Competency)  ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด และเป็นขีดความสามารถที่ส าคัญ 
เชิงยุทธศาสตร์ ที่ท าให้สร้างความได้เปรียบในตลาดขององค์กร  

 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)  ในธุรกิจต่างๆที่มีผลอย่างส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์กร และมักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบัน และอนาคต เมื่อเทียบ
กับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันโดยทั่วไปความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง 
หรือทั้งสองปัจจัยต่อไปนี้ 

1. ความสามารถพิเศษ ซึ่งเกิดจากการสร้างและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในองค์กร และ 
2. ทรัพยากรภายนอกที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการสร้างและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับ
 องค์กรภายนอกและกับคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 

 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)  หมายถึง ความกดดันที่มีผลอย่างแน่นอนต่อโอกาส 
ที่องค์กรจะประสบความส าเร็จในอนาคต ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคต
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ขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึ งกัน โดยทั่วไปความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดันภายนอก อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ที่มาจากแรงผลักดันภายนอก องค์กรอาจเผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กรเอง 

 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความจ าเป็นหรือความคาดหวังของลูกค้าและตลาด รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน สังคม และความเสี่ยง 
หรือความจ าเป็นอื่นๆ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กร หรือ 
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ 

 ความสามารถพิเศษ (Core Competency) หมายถึงสิ่งที่องค์กรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอย่างยิ่ง 
ความสามารถพิเศษขององค์กรเป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสร้างได้ความเปรียบในตลาดขององค์กร 
หรือสภาพแวดล้อมของการบริการ บ่อยครั้งที่ความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่ท้าทายคู่แข่ง หรือ ผู้ ส่งมอบและ 
คู่ค้า ที่จะลอกเลียนแบบ และความสามารถขององค์กรจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน ความสามารถพิเศษอาจเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไม่เหมือนใคร ตลาด 
ที่เหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น การเข้าซื้อกิจการ 

 

2.  การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic Positioning) (น  าหนักร้อยละ 10) 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ต าแหน่งในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการบรรลุ  
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร รวมถึงการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละระยะ เพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์มีกรอบเวลาที่ชัดเจน 

2.1    การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic Positioning)  (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic 
Positioning) ขององค์กร ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (ตามรอบแผนวิสาหกิจ) รวมถึงแหล่งที่มา
ของข้อมูลและกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการวิเคราะห์ Strategic Positioning ขององค์กร  

 มีการบูรณาการในแต่ละต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic Positioning) ขององค์กรและเป้าหมายในแต่ละ
ระยะ กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร  รวมถึงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic 
Positioning) สามารถเชื่อมโยงกับหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงทั้งในระดับทิศทาง และการก าหนด
เป้าหมายในแต่ละระยะ 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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หมายเหตุ : 

 การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ต าแหน่งในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการบรรลุ  
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งนี้การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
จะท าให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างต าแหน่งในปัจจุบัน และต าแหน่งในอนาคต เพื่อวิเคราะห์หาสิ่งที่องค์กร
ต้องด าเนินการเพิ่ม (Gap Analysis) เพื่อน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนตรงประเด็นต่อไป 

 

2.2  การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน รวมถึง 
การก าหนด Intelligent Risk  (น  าหนักร้อยละ 2.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดกระบวนการในการการวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมการแข่งขัน รวมถึงการก าหนด Intelligent Risk 

 รัฐวิสาหกิจมีการบูรณาการ Business Model และ Intelligent Risk กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  รวมถึงสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงของ Business Model  และ Intelligent Risk 
กับกระบวนการหรือแผนแม่บทที่เก่ียวข้อง 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดผู้รับผิดชอบ และพัฒนากระบวนการ /กระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมถึงการน าปัจจัยที่ส าคัญมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์  ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยต้องแสดงถึงความ
ถูกต้องและทันกาลของทุกปัจจัยที่ได้น ามาวิเคราะห์ โดยเฉพาะปัจจัยความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง ปัจจัย
ขับเคลื่อนมูลค่า และความสามารถในการน าแผนไปปฏิบัติให้ส าเร็จ มีความทันกาล และสามารถแสดงถึงการ
น าไปก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรได้จริง 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการวิเคราะห์ Business 
Model ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน รวมถึงการก าหนด Intelligent Risk  ตามแนว
ปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การวิเคราะห์ Business Model ที่เหมาะสม ซึงประกอบด้วยรูปแบบทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ด าเนินการในปัจจุบันและในอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และให้ความส าคัญกับการปรับการด าเนินงานขององค์กรให้มีความ
คล่องตัว (Organizational Agility) รวมถึงการระบุ Key Strategic Opportunities และ Intelligent Risk 
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ตามกรอบทิศทางการด าเนินงานขององค์กร นอกจากนี้  องค์กรมีการระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ รูปแบบด าเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

 การวิเคราะห์ Intelligent Risk คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยรัฐวิสาหกิจต้องมี
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเพื่อสอดรับกับโอกาสทางธุรกิจที่ระบุใน SWOT ขององค์กร และท าการ
ก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อสามารถเข้าถึงโอกาสนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

2.3    การวิเคราะห์ Scenario Planning  (น  าหนักร้อยละ 2.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ Scenario Planning รวมถึงมีการประมาณการผล
ประกอบการทางการเงิน โดยก าหนดเป็นแต่ละสถานการณ์  โดยมีสมมติฐานที่วิเคราะห์และเป็นที่มาของแต่ละ
สถานการณ์อย่างชัดเจน  

 รัฐวิสาหกิจน าผลการวิเคราะห์ในแต่ละสถานการณ์ของผลประกอบการขององค์กร น ามาก าหนดยุทธศาสตร์  
ที่เหมาะสมและวิเคราะห์ได้ถึง Cost-Benefit ของแต่ละทางเลือก  รวมถึงน าสมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ในแต่ละสถานการณ์มาประยุกต์กับยุทธศาสตร์หรือแผนการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร  เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดกรณี Worst Case Scenario 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการวิเคราะห์ Scenario 
Planning 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญ เพื่อน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัจจัยขับเคลื่อน (Sensitivity Analysis) เพื่อจัดท า
ประมาณการผลประกอบการในอนาคต และ  เพื่อมาก าหนดเป็นทางเลือกของยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ และ
เป้าหมายในแต่ละทางเลือก 

 รัฐวิสาหกิจได้วิเคราะห์ Scenario ต่างๆ มีการประมาณการสมมติฐานที่ส าคัญอย่างไรที่มีผลต่อผล
ประกอบการในแต่ละ Scenario  และจากการวิเคราะห์แต่ละ Scenario น ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ 
ที่เหมาะสมในการมุ่งสู่ Best Case และการปรับแผนระหว่างปีเพื่อไม่ให้เข้าใกล้ Worst Case อย่างไร 
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3.  การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Objective)  (น  าหนักร้อยละ 10) 

การก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญ 
เพื่อรักษาหรือ ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และท าให้มั่นใจว่าองค์กรมีความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีการ
ก าหนดเป้าประสงค์ของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบในการแสดงความสอดคล้องกับการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ส าคัญ 

3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ /เป้าประสงค์ (น  าหนักร้อยละ 2.5) 
 

ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของการการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์  
รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ส าคัญของแต่ละวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยต้องแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กับ Strategic Positioning ขององค์กร และข้อมูลคู่เทียบเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณา รวมถึงมี
การบูรณาการในวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ส าคัญของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการก าหนดวัตถุประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 กระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง  
ที่ส าคัญ รวมถึงการก าหนดเป้าประสงค์ของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานที่ส าคัญ 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร หรือการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญ ประเด็นความสามารถในการแข่งขัน และการได้เปรียบทางธุรกิจ 

 เป้าประสงค์ หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินการที่ต้องการบรรลุ เป้าประสงค์เป็นได้  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าประสงค์ เป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้น าการปฏิบัติการ  
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3.2 การตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 
(น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของการตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 

 รัฐวิสาหกิจมีการน าความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  ความได้เปรียบเขิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษของ
องค์กร มาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สามารถแสดงความเชื่อมโยงได้
ในทุกปัจจัยส าคัญที่ปรากฎตามหมายเหตุ 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการตรวจสอบความสมดุลและ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบที่ส าคัญ ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 กระบวนการในการตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหวา่งวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ดังนี้  

- การตอบสนองความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า ปัจจัยเสี่ยง และ
การบริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย "โอกาสทางธุรกิจ" 

- การตอบสนองต่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การปฏิบัติการ และรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจ  

- การใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษขององค์กรที่มีในปัจจุบัน และด าเนินการเพื่อให้องค์กร 
มี ความสามารถพิเศษใหม่ที่อาจจ าเป็นในอนาคต 

- ความสมดุลระหว่างโอกาสในระยะสั้นกับระยะยาว และความสมดุลระหว่างความท้าทายในระยะสั้นกับ
ระยะยาว 

- ความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

- การเพิ่มความสามารถขององค์กร เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด 
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3.3 การออกแบบระบบงาน  (Work Systems) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objectives (น  าหนัก
ร้อยละ 2.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของการการออกแบบ Work Systems เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุ Strategic Objectives  

 รัฐวิสาหกิจมีการน าทุกวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีการถ่ายทอดสู่ระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงาน และ
สามารถแสดงให้เห็นถึงผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานที่ชัดเจน  รวมถึง มีการทบทวนระบบงาน กระบวนการ
ท างาน รวมถึง SLA ในทุกกระบวนการ เพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงทบทวน
โครงสร้างองค์กร และฝ่ายงานที่รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โดยเฉพาะ New Initiatives ใหม ่
ต้องมีการระบุอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายงานให้มีความชัดเจน 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการออกแบบ Work Systems 
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objectives ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ  
ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การออกแบบ/ทบทวนระบบงาน (Work systems)  ขององค์กร รวมถึงข้อก าหนดของแต่ละระบบงานในเชิง
บูรณาการ และในเชิงการแข่งขัน รวมถึงการพิจารณาเพิ่มเติมถึงข้อก าหนดที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือการรองรับกับการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
และ/หรือความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร รวมถึงการพิจารณาความสามารถพิเศษที่จ าเป็น  
ในปัจจุบัน หรือ อาจจ าเป็นในอนาคต และการพิจารณาถึงการใช้ความสามารถพิเศษของ Supplier/ 
Partners เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Objectives) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ก าหนดไว้ได้ 
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4.  การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  (Strategic Formulation ) (น  าหนักร้อยละ 10) 

การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)  
โดยยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร โดยค านึงถึงเป้าหมายที่ส าคัญ และการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร รวมถึงความความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

4.1 การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร  โดยรัฐวิสาหกิจมีการ
ก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลและกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเฉพาะหากการก าหนดยุทธศาสตร์และ  
กลยุทธ์ได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น Strategy Mapping ต้องสามารถแสดงถึงแนวคิด และกระบวนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยต้อง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร กับ Strategic Positioning ของ
องค์กร วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และข้อมูลคู่เทียบเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณา  และมีการบูรณาการ
การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และแผนงานที่ส าคัญ  
ที่เก่ียวข้องในแต่ละกลยุทธ์ขององค์กร  รวมถึงต้องสามารถแสดงความเชื่อมโยงของ Strategy Map ผ่านความ
เชื่อมโยงของแต่ละกลยุทธ์ไปสู่ระดับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับ
องค์กร ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นระดับนโยบาย (Policy Level Strategy)  โดยมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)  ซึ่งจะมุ่งเน้นการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร   และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร  
เช่น ด้านตลาด ด้านลูกค้า ด้านระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญ  รวมถึงพัฒนาและนวั ตกรรม 
ที่ส าคัญ  นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ในระดับองค์กร จะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการจัดล าดับความส าคัญในการ
ด าเนินงาน  และจัดสรรทรัพยากรขององค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 
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4.2    การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map)  (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน  
ซึ่งกันและกัน (Strategy Map)  

 มีการก าหนดกลยุทธ์ที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่าง  
กลยุทธ์ นอกจากนั้นยังแสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กับวิสัยทัศน์ขององค์กรได้  
(การแสดงความเชื่อมโยงอาจท าได้โดยการแสดงด้วยตัวชี้วัด หรือกิจกรรมและกระบวนการที่มีส่วนสนับสนุนกัน)  
รวมถึง รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่สนับสนุนกลยุทธ์ ได้ทุกแผนงาน และในจุดที่มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์ ต้องสามารถแสดงได้ถึงระดับความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการการแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Strategy Map) ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ 
ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การแสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จ  โดยไม่ได้มองแต่ประเด็นความส าเร็จตามมุมมองด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาถึง
มุมมองอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เช่น ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & 
Growth) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholders) 
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นที่บริบทขององค์กรประกอบ  ซึ่งอาจมีมุมมองทั้งในเชิงสังคม และในเชิงผลกระทบต่อ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ทั้งนี้เครื่องมือดังกล่าว จะท าให้องค์กรมีการก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน การวางแผน
ที่มีความชัดเจน การจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงช่วยในการสื่อสาร ถ่ายทอด
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
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Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏบิัต ิ(น  าหนักร้อยละ 50) 

5.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Action Plan Development)  (น  าหนักร้อยละ 20) 

การก าหนดขั้นตอนในจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ นอกจากนี้แล้วยังครอบคลุมถึงการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ เพื่อใช้ในการติดตามความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

 

5.1    กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ  โดยรัฐวิสาหกิจได้
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญครบถ้วน และทุกขั้นตอนสามารถเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนด รวมถึงมีการ
ประเมินประสิทธิผลของทุกข้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , 
กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  และมีการเผยแพร่ขั้นตอนการวางแผนปฎิบัติการ และประเมิน
ระดับความรับรู้ของแต่ละฝ่ายงานที่เข้าร่วมในขั้นตอนที่ส าคัญ 

 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการสามารถแสดงความเชื่อมโยงกับกระบวนการวิเคราะห์ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กระบวนการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน  และ
กระบวนการก าหนดองค์ความรู้และนวัตกรรม  โดยเป็นการเชื่อมโยงทั้งกระบวนการ และการเชื่อมโยงปัจจัย
น าเข้าสู่การวางแผนปฏิบัติการ 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการกระบวนการวางแผนปฏิบตัิการ 
ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 ทั้งนี้ หนึ่งในกระบวนการที่ส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ คือ แนวทางในการจัดท าแผน  
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP) โดยจะมีการประยุกต์เกณฑ์
ประเมิน EVM เข้าไว้ในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
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5.2    การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ  รวมถึง
รัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการระบุความเสี่ยงของทุกแผนปฏิบัติการ พร้อมระดับความรุนแรง  และมาตรการในการ
จัดการ รวมถึงเป้าหมายของระดับความเสี่ยงคงเหลือ 

 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับ
องค์กร โดยระดับความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการเป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญของการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการสามารถแสดงความเชื่อมโยงกับกระบวนการวิเคราะห์ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กระบวนการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  และ
กระบวนการก าหนดองค์ความรู้และนวัตกรรม  โดยเป็นการเชื่อมโยงทั้งกระบวนการ และการเชื่อมโยงปัจจัย
น าเข้าสู่การวางแผนปฏิบัติการ 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
แผนปฏิบัติการ ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การระบุความเสี่ยงที่เก่ียวข้องของแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ ที่จะท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงการประเมินระดับความรุนแรง และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงในระดับโครงการ จะมี
การบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

48 

5.3    กระบวนการจัดสรรทรพัยากร  (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดสรรทรัพยากร  รวมถึงมีการทบวนแบบฟอร์ม
วิเคราะห์งบประมาณที่เหมาะสมทั้งทรัพยากรด้านการเงิน และทรัพยากรที่มิใช่ทางการเงิน รวมถึงทุกแผนงาน/
โครงการ สามารถวิเคราะห์ถึงความต้องการในการใช้ทรัพยากร ตามแบบฟอร์มที่ ก าหนดได้ครบถ้วน 
ทุกองค์ประกอบ 

 ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์งบประมาณท าการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากร 
และพิจารณาถึงความเพียงพอของทรัพยากรขององค์กร และจัดสรรงบประมาณได้ตามแผนงานที่ก าหนด  
รวมถึงกระบวนการจัดสรรทรัพยากร สามารถแสดงได้ถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างแผนบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร และแผนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการจัดสรรทรัพยากร ตามแนว
ปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 กระบวนการในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งการเงิน และไม่ใช่เงิน ที่เหมาะสม เพื่อ ให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ โดยองค์กรจะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม ความจ าเป็นในทุกโครงการ เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  รวมถึงต้องมี
การวิเคราะห์ถึงล าดับความส าคัญของแต่ละแผนงาน/โครงการ ที่จะมาสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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6.  กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (Action Plan Deployment) (น  าหนักร้อยละ 15) 

กระบวนการในการสื่อสารแผนปฏิบตัิการทั้งภายในและภายนอกองค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดในการด าเนินงาน
ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ เข้ากับระบบ
ประเมินผลและแรงจูงใจของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6.1    กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ  โดยมีการก าหนด/ระบุขั้นตอน 
ที่ส าคัญของการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกรอบเวลาในการด าเนินการ 

 แผนปฏิบัติการมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมถึงไปยังผู้ส่งมอบและคู่ค้าที่ส าคัญ (พิจารณาตาม
ความเหมาะสม) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงผลส ารวจในการรับรู้แผนปฏิบัติการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และมีการบูรณาการกระบวนการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ กับกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการสู่ระดับสายงาน 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ  
ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

6.2    กระบวนการก าหนดตัวชี วัดระดับแผนงานและโครงการ (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ และ 
มีกระบวนการด าเนินงานที่มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายไปยังตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสายงาน  
ทุกตัวชี้วัด 

 แผนปฏิบัติการในแต่ละสายงาน สามารถอธิบายถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับองค์กรได้ ทั้งใน
มุมมองตัวชี้วัด และกิจกรรมตามแผนงาน  รวมถึงแผนปฏิบัติการในแต่ละสายงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดที่แสดง
ความก้าวหน้า และแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละแผนปฏิบัตกิาร โดยมีความเชื่อมโยงกับระบบประเมินผล
การปฎิบัติงานที่ปรากฎในหัวข้อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการก าหนดตัวชี้วัดระดับแผนงาน
และโครงการตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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หมายเหตุ : 

 การก าหนดตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการที่ส าคัญ เพื่อใช้ในการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
และความส าเร็จของการด าเนินงานในระดับแผนงานและโครงการ ในเชิงผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องไป  
ในทิศทางเดียวกัน และมีความครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร  

 

6.3   กระบวนการถ่ายทอดตัวชี วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี วัดระดบัแผนงานและโครงการ (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับ
แผนงานและโครงการ  รวมถึงแผนปฏิบัติการเป็นไปตามองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน และมีผู้รับผิดชอบในแต่ละ
แผนปฏิบัติการ รวมถึงมีการจัดท าแผนการด าเนินงานในกิจกรรมย่อย (Gantt Chart)  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการที่ต้องมีการด าเนินงานร่วมกัน จะต้องมีการระบุกิจกรรมย่อย และหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนของแต่ละสายงาน 

 รัฐวิสาหกิจ มีกระบวนการในการตรวจสอบความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการระดับองค์กร 
ลงสู่แผนปฏิบัติการระดับสายงาน รวมถึง ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสายงาน รวมถึงเมื่อตรวจสอบแล้ว รัฐวิสาหกิจสามารถ
แสดงความมั่นใจถึงความสอดคล้องดังกล่าว 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร 
สู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร ลงสู่ระดับแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยง
ความส าเร็จของแผนงานและโครงการดังกล่าว เข้ากับระบบประเมินผลและแรงจูงใจของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบเพื่อแสดงความมั่นใจว่าทุกตัวชี้วัดในระดับองค์กรจะมีตัวชี้วัดระดับ
สายงาน และตัวชี้วัดระดับบุคลากรรองรับ 
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7.  กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ และปรบัเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)  
(น  าหนักร้อยละ 15) 

กระบวนการในติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ และการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจ าปี ผลการด าเนินงานทีผ่านมา รวมถึงคู่เทียบ/คู่แข่งขัน และการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการ ในกรณีที่แนวโน้มทีผลการด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

7.1    กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ  รวมถึงมี
การสื่อสารกระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการด าเนินงานตาม
แนวทางที่ก าหนด รายไตรมาส 

 กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการต้องสามารถบูรณาการการกระบวนการติดตามผลส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ รวมถึงต้องสามารถบูรณาการกับกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับ
แผนงานและโครงการกับแผนงานที่ส าคัญที่ปรากฎในแผนแม่บทในหัวข้ออื่น เช่น แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการติดตามผลส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การติดตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน และความส าเร็จของการ
ด าเนินงานในระดับแผนงานและโครงการให้กับผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณา อย่างน้อยรายไตรมาส ทั้งนี้ 
หากมีปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการ โดยมีการวิเคราะห์ถึง Leading 
Indicator หรือมีการท า Early Warning System ถึงการเตือนล่วงหน้าก่อนที่ตัวชี้วัดดังกล่าวจะไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพื่อให้มีการปรับกระบวนการวางแผนได้ทันกาล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ณ สิ้นปี องค์กรจะบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
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7.2    กระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน รวมถึง รัฐวิสาหกิจ
สามารถคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญได้ครบถ้วน ด้วยความถี่ที่ได้ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด 

 รัฐวิสาหกิจมีการคาดการณ์ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์/ทบทวน
แผนงานและเป้าหมาย ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานปัจจุบันหรือ ที่คาดการณ์ไว้  
เมื่อเทียบกับคู่เทียบ รวมถึงกระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน สามารถแสดงความสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่ปรากฎในแผนแม่บทของหัวข้ออื่นที่เก่ียวข้อง 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 การคาดการณ์ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ส าคัญ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจ าปี ผลการ
ด าเนินงานทีผ่านมา รวมถึงคู่เทียบ/คู่แข่งขัน (พิจารณาตามความเหมาะสม) โดยมีกระบวนการคาดการณ์ 
และแบบจ าลองในการคาดการณ์ที่เป็นระบบรายตัวชี้วัด  เพื่อให้มั่นใจว่าแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ จะ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และรักษาความสามารถในเชิงแข่งขัน เมื่อเทียบกับคู่เทียบ รวมถึง
สามารถปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานได้ หากผลการคาดการณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

7.3    กระบวนการปรบัเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนด/ระบุขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติ และสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)  รวมถึงรัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญครบถ้วน และสามารถก าหนด 
Trigger Point ส าหรับการปรับเปลี่ยนแผนงานในกรณีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทุกแผนงาน 
โดยมีความสัมพันธ์กับ Leading Indicator ของแต่ละแผนงาน 

 ผลการด าเนินงานตามแผนงานเป็นไปตามเป้าหมายครบถ้วนทั้งในรูปแบบกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ  รวมถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน และการก าหนด
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แผนงานหลักจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน สามารถแสดงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่ปรากฏ 
ในแผนแม่บทของหัวข้ออื่นที่เก่ียวข้อง 

 รัฐวิสาหกิจมีการคาดการณ์ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์/ทบทวน
แผนงานและเป้าหมาย ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานปัจจุบันหรือ ที่คาดการณ์ไว้  
เมื่อเทียบกับคู่เทียบ รวมถึงกระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน สามารถแสดงความสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่ปรากฎในแผนแม่บทของหัวข้ออื่นที่เก่ียวข้อง 

 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพกระบวนการ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการกระบวนการปรับเปลี่ยน
แผนงาน (ตามปกติ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) ตามแนวปฏิบัติและ/หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานฯ ที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุง แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 

หมายเหตุ : 

 กระบวนการในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ รวมถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ปรับเปลี่ยนอย่าง
ทันท่วงที (กรณีตามปกติ และสถานการณ์บังคับให้ปรับเปลี่ยน)เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  และท าให้มั่นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้  
โดยมีการวิเคราะห์ถึง Leading Indicator หรือมีการท า Early Warning System ถึงการเตือนล่วงหน้า
ก่อนที่ตัวชี้วัดดังกล่าวจะไม่บรรลุเป้าหมาย 
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3) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(Risk Management & Internal Control : RM &IC) 

 

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของ 
COSO 2017 เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
มูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร  ได้โดยการก าหนดระดับที่สะท้อนพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ 
การก ากับและสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง การก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์ขององค์กรในการบริหารความเสี่ยง การก าหนด
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจน กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบตั้ งแต่ การระบุความ
เสี่ยง การก าหนดความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงใน
แต่ละประเภท จนถึงระดับที่มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารจัดการที่จะ
เพิ่มมูลค่าให้แก่รัฐวิสาหกิจได้ รวมทั้งประเด็นส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ( IT Governance) 
ผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ พิจารณา
ผลตอบแทนและความดีความชอบของคณะกรรมการ นอกจากการบริหารความเสี่ยงแล้วมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการบูรณา
การการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็น
กระบวนการท างานที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อฝ่ายบริหารให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการ 

 
 วัตถุประสงค์การประเมิน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 
1. เพื่อส่งเสริมให้ รัฐวิสาหกิจ ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ และ บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  

2. นโยบายส าคัญไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งหมด
นี้ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักเกณฑ์การประเมินการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

Risk Management Internal Control 

COSO 2013 COSO 2017 ISO 31000: 2018 
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  โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของ 5 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้  
 

หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร 
(Governance and Culture) 

15 1.1 บทบาทคณะกรรมการในการก ากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  
(Exercises Board Risk Oversight and the development and performance of Internal control) 

 (น้ าหนักร้อยละ 4%) 
1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที ่(Establishes Operating structures) (น้ าหนักร้อยละ 3%) 
1.3 บรรยากาศและวฒันธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Defines Desired Culture) (น้ าหนักร้อยละ 4%) 
1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (Demonstrates Commitment to Core Values) (น้ าหนักร้อยละ 2%) 
1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร  (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)  

(น้ าหนักร้อยละ 2%) 2. การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy 
& Objectives Setting) 

15 2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) (น้ าหนักร้อยละ 0%) 
2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Defines Risk Appetite) (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
2.3  การประเมินทางเลือกและก าหนดยุทธศาสตร ์(Evaluates Alternative Strategies) (น้ าหนักร้อยละ 0%) 

     - ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยทุธ์ หัวข้อย่อย -การก าหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์   
2.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 10%)  

     (Formulates Business Objectives)   
- ในส่วนการก าหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยทุธ์                  
  หัวข้อย่อย - การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
(Performance)  

 

35 3.1 การระบุปัจจัยเสีย่ง (Identifies Risk) (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
3.2 การก าหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนองต่อความเสีย่งองค์กร  

(Selects and Develops Control Activities) (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
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หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
3.4 การจัดล าดบัความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (น้ าหนักร้อยละ 3%) 
3.5 การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (Implements Risk Responses) (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map  และการจัดท า Portfolio View of Risk (Develops 

Portfolio View) (น้ าหนักร้อยละ 12%)  

4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 15 4.1  การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance) (น้ าหนักร้อยละ 10%) 
4.2  การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ง (Pursues Improvement in Enterprise Risk 

Management) (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
4.3  การประเมินการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยส าคัญ (Assesses Substantial Change) (น้ าหนักร้อยละ 0%) 
 ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชงิกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏบิัติการ และ

ปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review) 

5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการรายงานผล 

20 5.1  ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (น้ าหนกัร้อยละ 5%) 
5.2  การติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วฒันธรรม และผลการด าเนนิงาน 

(Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance) (น้ าหนักร้อยละ 5%) 
5.3  ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนบัสนนุการบริหารความเสีย่ง (Leverages Information and Technology)  
 (น้ าหนักร้อยละ 10%) 

รวม 100  
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 รายละเอียดหลักเกณฑป์ระเมนิการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (น  าหนักร้อยละ 15) 

1.1  บทบาทคณะกรรมการในการก ากบัตดิตามการบริหารความเสี่ยงและการพฒันาระบบการควบคุมภายใน  
(น  าหนักร้อยละ 4) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดนโยบายที่บูรณาการในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
(GRC) รวมทั้งการก าหนดหลักการในการก าหนด Risk Appetite (RA) ระดับองค์กร โดยคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  

 การเผยแพร่นโยบาย ก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC) แก่พนักงาน 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายนอกอย่างทั่วถึง 

 น านโยบายที่บูรณาการในเรื่องก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ( GRC)  
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 การทบทวนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (GRC) เพื่อให้เหมาะสม
กับ นโยบายอื่นๆที่เก่ียวข้องขององค์กร 

 การปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ( GRC)  
ให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจและมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

1.2  โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การมีหน่วยงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชดัเจน โดยก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของมี
ผู้ที่ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ชัดเจน  

 การก าหนดและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน และมีการท างานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง รวมทั้งก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ และ กระบวนการใน
การด าเนินงาน ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (มีการก าหนดหน้าที่งาน (Job Description:JD มีโครงสร้างความ
รับผิดชอบ มีแผนงานรองรับ) และการก าหนดแผนงานของการด าเนินงานตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน และกระบวนการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
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 โครงสร้างหน่วยงาน/คณะท างานฯ มีการท างานมีการท างานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 

 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สอดคล้องกับการก าหนด
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกระวนการท างานอื่นรวมทั้งมีการสื่อสาร  ผู้บริหารมีการติดตามติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน/คณะท างนที่รับผิดชอบฯ โดยสามารถด าเนินงานตามแผนงานของหน่วยงาน และ
สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานนั้นได้ครบถ้วน  และมีกระบวนการในการตรวจสอบถึงความ
เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในคู่มือดังกล่าว 

 การประเมินประสิทธิผลของการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน/คณะท างนที่รับผิดชอบ  และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ ก าหนดโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ รวมทั้งทบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของปีต่อไปพื่อให้เกืดกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่
บูรณาการจากทุกหน่วยงาน  และการทบทวน /ปรับปรุง คู่มือการบริหารความเสี่ยง 

 

1.3  บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (น  าหนักร้อยละ 4) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Culture) 

 การก าหนดกระบวนการ/ด าเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญหรือความรู้ความเข้าใจของการ
บริหารความเสี่ยงในองค์กร ครอบคุลมทั้งคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร 
และพนักงาน  

 การฝึกอบรม/ชี้แจง/ท าความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ ยง โดยมีการให้ความรู้กับผู้บริหาร  
(3 อันดับแรก) และพนักงานที่เก่ียวข้อง (Risk Owner) และประเมินความรู้ความเข้าใจ  

 กระบวนการ/ด าเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญ/ความรู้ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยง
ในองค์กร มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และหัวข้ออ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น เช่น แผนยุทธศาสตร์
ด้าน HR  แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

 การส ารวจทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถสรุปผลการส ารวจเสนอ
ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการส ารวจ รวมถึงผลการ
ส ารวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือ จากผลการส ารวจคร้ังก่อน แล้วแต่ว่าคร้ังใดเป็นคร้ังล่าสุด 
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1.4  ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กร    

 การทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์และผลกระทบของความเสี่ยงก่อน
ตัดสินใจ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน และกระบวนการในการ
กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยงในองค์กรและการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหาร 
ความเสี่ยง  

 การพัฒนาและสร้างพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยม
องค์กร ครอบคลุมทั้งคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน  

 ระบวนการ/ด าเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญ/ความรู้ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยง  
ในองค์กร มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง  เช่น แผนยุทธศาสตร์  
ด้าน HR  แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

 การส ารวจทัศนคติ/พฤติกรรมของพนักงานในเร่ืองการส่งเสริมพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความ
เสี่ยงที่มุ่งตอบสนองค่านิยมองค์กร และสามารถสรุปผลการส ารวจเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
แผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการส ารวจ รวมถึงผลการส ารวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือ 
จากผลการส ารวจคร้ังก่อน แล้วแต่ว่าคร้ังใดเป็นคร้ังล่าสุด 

 

1.5  แรงจงูใจ การพฒันาและการรักษาบุคลากร (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดแผนงานในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการ
ประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน (Incentive) 

 ด าเนินการได้จริงในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/แรงจูงใจในการ
ประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน  

 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงทั้งในลักษณะของ
ปัจจัยเสี่ยงของสายงาน และกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดยทุกฝ่ายงาน/สายงาน  
ที่องค์กรต้องมีการจัดท า Risk Profile ของแต่ละสายงาน และสามารถผูกแรงจูงใจในแต่ละขั้นกับ Risk Profile 
ของฝ่ายงานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ครบถ้วน 

 กระบวนการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความฯ มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารทุนมนษุย์ 
ในการประเมินผลการด าเนินงาน และการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับสายงานสอดคล้องกับการวิเคราะห์แผนงาน
โครงการและการประเมินความเสี่ยงแผนงานของแต่ละสายงาน 
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 การทบทวนแนวทางการก าหนดการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/
แรงจูงใจในการประเมิน   

 

2. การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (น  าหนักร้อยละ 15) 

2.1  การวิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) (น  าหนักร้อยละ 0) 
(ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชงิกลยทุธ-์การวิเคราะห์ธุรกจิการวางแผนเชงิกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)   

 

2.2  การระบุเป้าหมายการบริหารความเสีย่ง (Defines Risk Appetite) (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการในการก าหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) ในลักษณะของระดับที่เป็น
เป้าหมาย (ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk Appetite) และการก าหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้นั้น (Risk Tolerance: RT)  

 การระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน (Business Objective) และค านึงถึงความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต้องมีการถ่ายทอด Risk Appetite/ Risk Tolerance ที่ถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์เชิง
ธุรกิจ Business Objective โดยสามารถระบุได้ว่าเป็น Strategic Risk/ Operational Risk/ Financial Risk 
และ Compliance Risk (S-O-F-C) หรือประเภทความเสี่ยงตามที่ก าหนด  

 รวมทั้งมีกระบวนการในการสื่อสารและถ่ายทอด RA RT ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องตาม
สาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ก าหนด 

 การด าเนินการก าหนด Risk Appetite ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรประจ าปีบัญชี (Business 
Objective) ที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ (แผนระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการก าหนด Risk 
Tolerance โดยมีความสอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
หรือเป็นค่าที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ  

 มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดค่า RA  RT ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Business Objective) 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีได้ทันกาล และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 
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2.3  การประเมินทางเลือกและก าหนดยุทธศาสตร์ (Evaluates Alternative Strategies) (น  าหนักร้อยละ 0) 

- ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การก าหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

 

2.4  การก าหนดวัตถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Formulates Business Objectives) 
(น  าหนักร้อยละ 10) 
  - ในส่วนการก าหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
หัวข้อย่อย – การก าหนดวัตถปุระสงค์เชงิยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การท า Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการ
น ามาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ได้ 

 การระบุเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการระบุโอกาส (Opportunity)ใน SWOT ของ
องค์กร และได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว และน ามาเข้ากระบวนการบริหารความเสี่ยง 
จนสามารถท าให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลดลง ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกธุรกิจอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว รวมถึงเสนอคณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อ
อนุมัติ 

 การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงทีส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) และได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวครบถ้วน ระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงทีส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ลดลงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 กระบวนการ/ด าเนินการการท า Value Creation และ Value Enhancement มีความสอดคล้องกับ
กระบวนการก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์กร  รวมถึงแผน
แม่บทที่เก่ียวข้อง เช่น แผนงาน KM เป็นต้น 

 มีการประเมินประสิทธิผลของการท า Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการน ามาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์ก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
(Business Objective ) รวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และยุทธศาสตร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีได้
ทันกาล และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 
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3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance) (น  าหนักร้อยละ 35) 

3.1  การระบุปจัจัยเสี่ยง (Identifies Risk) (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่องค์กรก าหนด  โดยต้องพิจารณาว่ามีความ
เสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการขององค์กร โดยต้องมีการพิจารณาที่มาที่ครอบคลุม ทั้งจากปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ส าคัญขององค์กร จุดอ่อน  ความต้องการความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร (Inherent Risk) เพื่อก าหนด Risk Universe  

 ก าหนดประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
(Residual Risk) หลังจากพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ประจ าปีขององค์กร และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่
ประเมินได้ชัดเจน มีการประเมินประสิทธิผลของทุกข้ันตอน  และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด มีการ
สื่อสารปัจจัยเสี่ยงที่มีการระบุต่อผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เก่ียวข้อง  

 กระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับองค์กร ให้กับสายงานที่รับผิดชอบ และมีการระบุความเสี่ยง  
ในระดับสายงาน ที่รองรับความเสี่ยงองค์กรและยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานของสายงาน นอกจากนี้ กรณีที่ 
รัฐวิสาหกิจ มีบริษัทลูก ต้องมีการก าหนดความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุม 

 การด าเนินการระบุความเสี่ยงองค์กร ที่สอดคล้องกับกระบวนการและกิจกรรมควบคุมภายใน กระบวนการ
ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน  รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) 
หลังจากการควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีขององค์กร และสามารถแสดงถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน 

 มีการประเมินประสิทธิผลของการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

3.2  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Selects and Develops Control Activities) (น  าหนักรอ้ยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมขององค์กร  

 มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับ
องค์กร  และทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน  
ได้ครบถ้วนทุกสายงาน  

 ทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน ได้ครบถ้วนทุก
สายงาน การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด (ความครบถ้วน
ของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  
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 กิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด มีการบุรณาการกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาพัฒนากิจกรรมการควบคุม และกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับแผนงาน/แผนปฏิบติการประจ าปี  
ที่เก่ียวข้อง 

 มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปี เพื่อให้กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานจัดการความ
เสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 

3.3  การประเมินระดบัความรุนแรงของปจัจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (น  าหนกัร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบแยกรายปัจจัยเสี่ยง 

 การก าหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง โดยการใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือ การคาดการณ์ในอนาคตเพื่อ
ประกอบกับการก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปจัจัยเสี่ยง ทั้งนี้การก าหนดระดับความรุนแรง (โอกาส และ
ผลกระทบ) ต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) เพื่อจัดล าดับ
ความเสี่ยง และก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุกปัจจัยเสี่ยงได้อย่างชัดเจนการ
ด าเนินการประเมินระดับความรุนแรงรายปัจจัยเสี่ยงได้ครบถ้วนตามกระบวนการที่ก าหนด  

 มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ต่อผู้รับผิดชอบ (Risk Owner)  
ที่เก่ียวข้อง 

 การก าหนดระดับความรุนแรง มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลองค์กรในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการน า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาการก าหนดเกณฑ์วัดระดับความรุนแรง เพื่อก าหนดเป็นฐานข้อมูล 

 การรายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปจัจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง พร้อมวิเคราะห์
ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย และมีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดเกณฑ์
ประเมินระดับความรุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบและน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ  

 

3.4  การจัดล าดบัความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การก าหนดระดับความเสี่ยง  
(สูง ปานกลาง ต่ า)  และการจัดล าดับความเสี่ยง ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และการจัดท าแผนภาพความเสี่ยง  
(Risk Profile) 

 การด าเนินการตามขั้นตอนที่ส าคัญครบถ้วน และทุกขั้นตอนสามารถเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนด 

 การแสดงผลการจัดล าดับความเสี่ยง และรายงานผลรายไตรมาส  
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 การบูรณาการก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การก าหนดระดับ 
ความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ า) กับเป้าประสงค์  และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  และค่าความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

 การประเมินประสิทธิผลของทุกข้ันตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , 
กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) การประเมินประสิทธิผลของการการก าหนดขอบเขตระดับ 
ความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) และการจัดล าดับความเสี่ยง ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และ 
การจัดท าแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ” 

 

3.5  การก าหนด/คดัเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงทีร่ะบไุว้ (Implements Risk Responses) (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) ที่ระบุไว้  

 พิจารณาถึงวิธีการ/แผนงานจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่จะเกิด รวมทั้งกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละ
ทางเลือก ในทุกความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ที่ผ่านการจัดล าดับความเสี่ยงในการก าหนดเป็น 
ความเสี่ยงระดับองค์กร และสรุปเป็นแผนงานจัดการความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงระดับองค์กร 

 การก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม (ประสิทธิผลการควบคุมภายใน) ร่วมกับการ
พิจารณาเพื่อก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง ในการคัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน 

 การบูรณาการการ การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) กับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) และกระบวนการอื่น เช่น การก าหนดกิจกรรมการควบคุม แผนปฏิบัติ
การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการออกแบบระบบงาน (Work System) และกระบวนการ (Work Process)  
ในการด าเนินงานขององค์กร เป็นต้น 

 มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) และน าข้อมูลไปใช้
เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 
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3.6  การบรหิารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และการจดัท า Portfolio View of Risk 
(Develops Portfolio View) (น  าหนักร้อยละ 12) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map ขององค์กร ที่มีการก าหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยง และ
สามารถก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงและ
สาเหตุ การวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพระหว่างปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของสาเหตุ และ
กระบวนการในการแสดงผลดังกล่าวผ่านแผนภาพ Risk Correlation Map และน าไปก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง  

 การด าเนินการจัดท า Risk Correlation Map ขององค์กร ได้ตามกระบวนการครบถ้วน และด าเนินงานร่วมกัน
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)  

 การก าหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) โดยผ่านการ
วิเคราะห์ถึงในช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง กับช่วง
ความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในระดับองค์กร และการจัดท าแบบจ าลองที่
เหมาะสม/น าแบบจ าลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่
ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้    

 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ Risk Owner ในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map ขององค์กร 

 มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map และการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง 
(Portfolio View of Risk) ขององค์กร และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ  
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4. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision) (น  าหนักร้อยละ 15) 

4.1  การทบทวนและปรบัปรุงผลการบรหิารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance) (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยงสม่ าเสมอ ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 การบริหารและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงโดยการติดตามผลการด าเนินงานตามตามกิจกรรม
ในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งในเชิงของระดับความรุนแรง และ  
ค่าเป้าหมาย (Risk Appetite) ที่ก าหนด พร้อมรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร (Performance) เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  

 การประเมินประสิทธิผลของทุกข้ันตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , 
กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  

 การทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง มีความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดที่ส าคัญ และกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน
และตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร เช่น แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บท
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

 มีการประเมินประสิทธิผลของการทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการฯ 

 

4.2  การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบรหิารความเสี่ยง (Pursues Improvement in Enterprise Risk 
Management) (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในเชิงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรม ความตระหนักในองค์กร รวมทั้งศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารความเสี่ยง 

 การด าเนินงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามขั้นตอนที่ก าหนดได้ครบ  
ทุกขั้นตอน 

 การประเมินประสิทธิผลของทุกข้ันตอน และทุกข้ันตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , 
กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  
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 การทบทวนกระบวนการของการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยง
กับกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดที่ส าคัญ และ
กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานและตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร  

 มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและน าข้อมูลไป
ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 

 

4.3  การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ (Assesses Substantial Change)  (น  าหนักรอ้ยละ 0) 

ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ และ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review) 

 

5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)     
    (น  าหนักร้อยละ 20) 

5.1  การสื่อสารการบรหิารความเสี่ยงองค์กร (Communicates Risk Information) (น  าหนักรอ้ยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดกระบวนการการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการส ารวจระดับการรับรู้ ความตระหนักและ
ทัศนคติของพนักงานในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และผู้บริหารเกิดขึ้นจริง  

 การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ มีผล
ของระดับความรุ้ความเข้าใจและความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และดีกว่าปีที่ผ่านมา 

 การทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

 การประเมินประสิทธิผลของทุกข้ันตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , 
กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)  
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5.2  การตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรม และผลการด าเนินงาน  
(Reports on Risk, Internal Control, Culture, and Performance) (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง Mitigation Plan) และกิจกรรมการ
ควบคุม (Existing Control) ที่ก าหนดครบถ้วน  โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และน าส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ได้ครบถ้วนและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 แนวทางแก้ไขเพื่อให้ม่ันใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่ก าหนด  โดยรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส 

 กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลของ
องค์กรในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน และรายงานผลได้ครบทุกไตรมาส โดยมีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความคืบหน้าของการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
ผลพร้อมการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร (Performance) และเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning 
System : EWS) 

 มีการทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 

5.3  ข้อมูลและเทคโนโลยใีนการสนับสนุนการบรหิารความเสี่ยง (Leverages Information and Technology) 
(น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
กระบวนการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 

 ด าเนินการพัฒนากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและวิเคราะห์
ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management :BCM) และใช้งานระบบได้จริง รวมทั้งข้อมูลมีความทันกาล  

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management :BCM) และใช้งานระบบได้จริง รวมทั้งข้อมูลมีความทันกาล และมีการสื่อสารให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้งานระบบได้อย่างครบถ้วน 
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 การพัฒนากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานและวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management :BCM) มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) 

 มีการประเมินประสิทธิผลของ การก าหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และน าข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ 
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4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 
(Stakeholder and Customer Management : SCM) 

 

เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อ้างอิงหลักการแนวคิดที่เป็นสากลของกระบวนการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) และระบบ
ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) และเกณฑ์การประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ที่เป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์ใช้ โดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้ามีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ    
ให้รัฐวิสาหกิจรับทราบ เรียนรู้ คาดการณ์ ถึงความต้องการความคาดหวัง ข้อกังวล และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และลูกค้า และใช้สารสนเทศเหล่านี้เพื่อก าหนดทิศทาง แนวทางหรือกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียและลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นที่มีสาระส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า             
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ์ ตลอดจนความโปร่งใสในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อบรรลุ
ผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และพัฒนาสู่ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 
 
 วัตถุประสงค์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต น าไปสู่การตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกกลุ่ม สร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด และสร้าง
ผลกระทบในเชิงบวก ลดผลกระทบทางลบทางสังคม ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง  

2. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และก่อให้เกิดการบูรณาการเข้ากับการก ากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาการด าเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 
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 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
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 หลักเกณฑ์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
 
 การประเมินการมุ่งเนน้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 8 ด้าน ประกอบดว้ย  
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 โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของ หลักเกณฑ์ประเมินด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และลูกค้าของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้  
 

หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

Module 1: การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 50  

1. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 5 1.1 ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย (น้ าหนักร้อยละ 5) 

2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์  (Purpose)  และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) (น้ าหนักร้อยละ 3) 
2.2 การระบุผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (น้ าหนักร้อยละ 3) 
2.3 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 4) 

3. กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

35 3.1 การวางแผน (Planning) (น้ าหนักร้อยละ 15) 
3.2 การสร้างความพร้อม (Preparing) (น้ าหนักร้อยละ 10) 
3.3 การติดตามและรายงานผล (น้ าหนักร้อยละ 10) 

Module 2: การบริหารจัดการลูกค้า 50  

1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 10 1.1  ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด (น้ าหนักร้อยละ 10) 

2. การจ าแนกลูกค้า 5 2.1 การจ าแนกลูกค้า (น้ าหนักร้อยละ 5) 

3. การรับฟังลูกค้า 10 3.1 การรับฟังลูกค้า (น้ าหนักร้อยละ 5) 
3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดี (น้ าหนักร้อยละ 5) 

4. การพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 10 4.1 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (น้ าหนักร้อยละ 10) 
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หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 15 5.1 การสนับสนุนลูกค้า (น้ าหนักร้อยละ 5) 
5.2 การสร้างความผูกพันและความภักดี (น้ าหนักร้อยละ 5) 
5.3 การจัดการข้อร้องเรียน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

รวม 100  
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Module 1 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 50) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (น  าหนักร้อยละ 5) 

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยครอบคลุมสารสนเทศที่ส าคัญอย่างน้อย ได้แก่ Profile ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นส าคัญต่างๆ (เช่น 
ความต้องการ ความคาดหวัง ความกังวล เป็นต้น) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กร (Material Issues) 
และปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 รัฐวิสาหกิจทบทวน/ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ/ภารกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจ ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญ 

 ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และบูรณาการกับแนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ระบบงานและกระบวนการท างานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
แผนงานอื่นๆ ที่ส าคัญในระดับองค์กร เช่น แผนแม่บทการจัดการทุนมนุษย์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ฯลฯ 

 ยุทธศาสตร์ระยะยาว ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วน ทั้งเป้าประสงค์ เป้าหมายระยะยาวและระยะสั้น 
ขอบเขตการด าเนินงาน การระบุและการจัดอันดับความส าคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นส าคัญของ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยุทธศาสตร์ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการติดตาม
และปรับปรุง 

 การสื่อสาร แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ให้รับรู้และเข้าใจ 
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2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 10) 

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Engagement) (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 
 รัฐวิสาหกิจก าหนดวัตถุประสงค์ของสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากความมุ่งหมาย

ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลลัพธ์ที่รัฐวิสาหกิจต้องการบรรลุผลส าเร็จ  

 รัฐวิสาหกิจก าหนดขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยระบุ  ขอบเขตการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง) 
หน่วยงาน/ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งกรอบระยะเวลาด าเนินการ 

 วัตถปุระสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระยะยาวด้านผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  

 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยน
ตามปัจจัยน าเข้าที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ แนวทางการบริหาร
จัดการองค์กร กฎระเบียบ/ข้อบังคับ พฤติกรรมลูกค้า การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และความคาดหวัง
ของสังคม เป็นต้น 

 

หมายเหตุ : 

 ขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- หน่วยงาน/ฝ่ายงาน ที่รับผิดชอบ หมายถึง ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ทุกผลิตภัณฑ์และบริการ 

กระบวนการท างาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- กรอบระยะเวลาด าเนินการ หมายถึง ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว 
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2.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ส าหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบแนวทาง/หลักเกณฑ์ดังกล่าว  

 รัฐวิสาหกิจถ่ายทอดแนวทาง/หลักเกณฑ์ ส าหรับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไปยังหน่วยงาน/ฝ่ายงานต่างๆ
ภายในองค์กร เพื่อให้ทุกหน่วยงาน/ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนตามปัจจัยน าเข้าที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลยุทธองค์กร ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอกองค์กร 
(เช่น กฎระเบียบ บริบทสังคม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นต้น) 

 

หมายเหตุ : 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง 

 บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่มีผลกระทบ และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
และผลการด าเนินงานที่เก่ียวเนื่องขององค์กร (อ้างอิงจาก AA1000SES) 

 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการตัดสินใจหรือการด าเนินการขององค์กร   
(อ้างอิงจาก ISO26000) 

 บุคคลหรือองค์กรที่สามารถสร้างผลกระทบ ได้รับผลกระทบ หรือตามการรับรู้รับทราบว่าเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือจากกิจกรรม (อ้างอิงจาก ISO9000, ISO14001) 

 กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติการและความส าเร็จขององค์กร 
(อ้างอิงจาก TQA) 

 

2.3 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร (น  าหนักร้อยละ 4) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ทั้งความต้องการ ความคาดหวัง        
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และศึกษา วิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap) ในปัจจุบัน 
เทียบกับระดับคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ
ท างาน ภาพลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งการระบุประเด็นต้องด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
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 ประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์กับ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนับรวมประเด็นที่มีแนวโน้มเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในอนาคต 

 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้สว่นเสียกับรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนตามปัจจัยน าเข้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น วัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  

 

3. กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 35) 

3.1 การวางแผน (น  าหนักร้อยละ 15) 

3.1.1 การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดล าดับความส าคัญกลุ่มผูม้ีส่วนได้สว่นเสียและประเด็นระหว่างผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
กับรัฐวิสาหกิจ และแนวทางในการจัดท า Profile ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนดไว้ 

 ล าดับความส าคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐวิสาหกิจ และ Profile 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องถูกน าไปพิจารณาในการวางแผนและด าเนินการในกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละปีได้อย่างเหมาะสม 

 การจัดล าดับความส าคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐวิสาหกิจ และ 
Profile ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

 

หมายเหตุ :  

 Profile ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อ/กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น รัฐบาล สังคม ผู้บริโภค เป็นต้น) จุดประสงค์ใน การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน ระดับความสัมพันธ์ที่องค์กรคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับความเต็มใจในการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสามารถ/ข้อจ ากัดของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (เช่น ภาษา วัฒนธรรม ความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น) 
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3.1.2 การก าหนดระดับของและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 
 มีแนวทางในการก าหนดระดับ (Levels) และรูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้   

ส่วนเสีย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนดระดับ (Levels) และรูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 รูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับความจ าเป็น 
(Needs) ความสามารถ (Capacity) และความคาดหวัง (Expectation) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงระดับและวิธีการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ 

 

3.1.3 การจัดท าแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท าแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์และ
ผลกระทบ โดยแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ วัตถุประสงค์
และขอบเขต หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐวิสาหกิจ 
การจัดท า Profile การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็น ระดับและรูปแบบของการสร้าง
ความสัมพันธ์ ทรัพยากรที่จ าเป็น ฯลฯ 

 ด าเนินการถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
ให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ และมีการสื่อสารในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว 
และทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามแผนได้อย่างครบถ้วน 

 รัฐวิสาหกิจเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเป็นปัจจัยน าเข้า ( Input)  
ในการจัดท าแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวชี้วัด พร้อมทั้งต้องสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบถึงแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว 

 แผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวชี้วัด ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
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3.2 การสร้างความพร้อม (น  าหนักร้อยละ 10) 
 
3.2.1 การยกระดับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 
 ระบุทรัพยากร (Resources) ที่ต้องการ ได้แก่ การเงิน บุคลากร และเทคโนโลยี และความสามารถ (Capacity) 

ของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการ ด้านความรู้ ทักษะ และโอกาสส าหรับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องก าหนดแนวทางในการปิด/ลดช่องว่าง (Gaps) ของระดับความสามารถของ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อสามารถด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ทรัพยากร (Resources) ที่ต้องการและแนวทางในการปิด/ลดช่องว่าง (Gaps) ของระดับความสามารถของ
รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติ และถูกบรรจุอยู่ในแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด าเนินการ  
ตามแนวทางที่ก าหนดเพื่อยกระดับของระดับความสามารถของรัฐวิสาหกิจ  

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงระดับความสามารถ (Capacity) ที่ต้องการยกระดับ/สร้าง
ขึ้นมาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งทรัพยากร  (Resources) ที่ต้องการ จะปรับเปลี่ยนตามผลผลิต (Outputs) ของ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

หมายเหตุ : 

 ความรู้ ทักษะ และโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์  
- ความรู้ เช่น ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อประเด็น บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 
- ทักษะ เช่น ภาษา การรู้หนังสือ ทักษะในการสื่อสาร เป็นต้น 
- โอกาส (อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์) เช่น อุปสรรคทางวัฒนธรรม ปัญหาของ

ระยะทาง ข้อจ ากัดด้านเวลา ปัญหาด้านการเงิน เป็นต้น 
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3.2.2 การระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(น  าหนักร้อยละ 5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจสร้างกรอบการประเมินความเสี่ยงของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ     

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องระบุความเสี่ยงของการสร้างความสัมพันธ์ (Risk Profiles) ให้ครอบคลุมความเสี่ยง 2 ด้าน 
ได้แก่ ความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะมีผลต่อขอบเขต ระดับและรูปแบบของ
การสร้างความสัมพันธ์  

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการประเมินความเสี่ยง และน าผลการประเมินความเสี่ยงของการสร้างความสัมพันธ์
มาจัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plans) เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่มีระดับคะแนนความ
ประเมินความเสี่ยงสูงถึงสูงมาก  

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินความเสี่ยงของการสร้างความสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plans)  

 

3.3 การติดตามและรายงานผล (น  าหนักร้อยละ 10) 

3.3.1 การติดตามและประเมินผล (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ก าหนดแนวทางติดตามและประเมินผลตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรัฐวิสาหกิจ
ติดตามและประเมินผลที่สะท้อนถึงคุณภาพของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภาพรวม 
และระดับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 ประเด็นในการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยประกอบด้วย  

- วัตถุประสงค์ ขอบเขต และการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- การบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มสี่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

- กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์ 

- ผลผลิต (จากแผนปฏิบัติการและกิจกรรม) และผลลัพธ์ (ตามวัตถุประสงค์ของแผนและกิจกรรม) 

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่ก าหนด และมีองค์ประกอบของรายงานติดตามและประเมินผล
อย่างครบถ้วน 
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 ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล จะน าไปปัจจัยน าเข้าในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของรัฐวิสาหกิจ  

 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

 

3.3.2 การรายงานผล (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อสาธารณชน นอกเหนือจากผู้มีส่วนส่วนเสียที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยรายงานภาพรวมของกิจกรรม    
การสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมด รวมทั้งผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างความสัมพันธ์ ในรูปแบบของรายงาน
ต่างๆ เช่น รายงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability-related report) รายงานประจ าปี    
รายงานในเว็บไซต์ การรายงานในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น  

 การรายงานผลของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อยประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีการสร้างความสัมพันธ์ แนวทางและรูปแบบที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความถี่ 
ในการสร้างความสัมพันธ์ ประเด็นและความต้องการ/ความคาดหวังและความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์และผลกระทบจากการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแนวทางที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนตลอดจน
รายงานผลต่อกลุ่มผู้มีส่วนส่วนเสียที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ 

 

3.3.3 การเรียนรู้และปรับปรุง (น  าหนักร้อยละ 4) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจต้องก าหนดกระบวนการในการเรียนรู้และปรับปรุงจากกิจกรรมและประสบการณ์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ เพื่อยกระดับกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ 

 รัฐวิสาหกิจเรียนรู้และค้นหาโอกาสในการปรับปรุง จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของการสร้าง
ความสัมพันธ์ และปัจจัยน าเข้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง คู่แข่งหรือคู่เทียบ เป็นต้น 

 รัฐวิสาหกิจต้องระบุประเด็นเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุง โดยค านึงถึงประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และผลกระทบ 
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 การเรียนรู ้ต้องพิจารณาถึงการออกแบบ การวางแผน และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ในอนาคต และความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนส่วนเสีย 

 รัฐวิสาหกิจจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
Module 2 : การมุ่งเน้นลูกค้า (น  าหนักร้อยละ 50) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด (น  าหนักร้อยละ 10) 

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 
 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด โดยการวิเคราะห์  

ควรครอบคลุมสารสนเทศที่ส าคัญอย่างน้อย ได้แก่ สารสนเทศจากลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ 
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน และสภาพแวดล้อมในการแข่งขันของตลาดและผลิตภัณฑ์  

 รัฐวิสาหกิจก าหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงเป้าหมายที่
ต้องการบรรลุในมิติต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาดใหม่หรือธุรกิจใหม่ การตลาด 
และการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้า 

 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของรัฐวิสาหกิจมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ และ
แผนแม่บทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล (ระยะยาว) เป็นต้น 

 รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่  

1) ชื่อแผนงาน 

2) ระยะเวลาเร่ิมต้น-สิ้นสุดของแผนงาน  

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน  

4) แผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุขั้นตอนหรือกิจกรรมการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ  
ในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม (Milestone Date)    

5) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งสอดคล้องต่อการบรรลุ
เป้าหมายวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามที่ได้ระบุในแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางและกลไกในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์และใน
ระดับปฏิบัติการ 
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 รัฐวิสาหกิจมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการผ่านตัวชี้วัดที่ส าคัญตาม
แนวทางติดตามและรายงานผลอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อทบทวนและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

 
หมายเหตุ : 

 สารสนเทศจากลูกค้า หมายถึง สารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งได้มาจากกระบวนการของรัฐวิสาหกิจทั้ง     
เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และคัดกรอง ความต้องการ และ
ความคาดหวังของลูกค้า ทั้งที่ระบุไว้ชัดเจน ไม่ได้ระบุชัดเจนและทีเ่กิดจากคาดหมายหรือพยากรณ์แนวโนม้ที่
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อและการผูกพันของลูกค้ากับรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจควร
รวบรวมและบูรณาการข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เช่น ผลจากการท าส ารวจ (Surveys) การสัมภาษณ์ 
(Interviews) การสนทนากลุ่ม (Focus groups) ข้อมูลจากระบบข้อร้องเรียน (Complaints) ตลอดจน
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทวิเคราะห์ หรือรายงานการวิจัยของบริษัทที่
ปรึกษาและสถาบันการศึกษา 

 สารสนเทศจากตลาด หมายถึง สารสนเทศทางการตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งประกอบด้วย การแบ่งส่วนตลาด (Market Segment) ขนาดของตลาด (Market Size)         
การเติบโตของตลาด (Market Growth) ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) และแนวโน้มตลาด (Market 
Trends)  

 สารสนเทศจากผลิตภัณฑ์และบริการ หมายถึง ผลการด าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการของรัฐวิสาหกิจ 
ในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านการขาย ด้านบริการลูกค้า ด้านคุณค่าหรือสิทธิประโยชน์ที่มีให้กับลูกค้า ด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ และด้านการพัฒนาประสิทธิภาพหรือปรับปรุงกระบวนการ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ควรวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
(Internal Environment) และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) ดังนี้ 

 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
รัฐวิสาหกิจสามารถควบคุมได้ (Controllable) โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น 7’s 

 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อ 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น สิ่งแวดล้อมที่กระทบโดยตรงต่อธุรกิจ และถูกกระทบโดยตรงจาก
ธุรกิจ (Operating environment) ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานก ากับ ชุมชน ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ คู่แข่ง ลูกค้า 
สหภาพแรงงาน กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ และสิ่งแวดล้อมที่ไม่กระทบโดยตรง แต่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ในระยะยาวของรัฐวิสาหกิจ (General Environment) ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย (PESTEL) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของตลาดและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และลักษณะของการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
รัฐวิสาหกิจ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ควรค านึงถึง เช่น The five forces model for 
competition 
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2. การจ าแนกลูกค้า (น  าหนักร้อยละ 5) 

2.1 การจ าแนกลูกค้า (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 
 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดแนวทางการจ าแนกลูกค้า และส่วนตลาดเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ด้านลูกค้าและตลาด และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุของรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าข้อมูลกลุ่มลูกค้า (Customer Segment Profile) เพื่อสื่อสาร/ถ่ายทอดผลการจ าแนก
ลูกค้า และส่วนตลาดเป้าหมายให้กับบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจรับทราบอย่างทั่วถึง  

 การน าผลการจ าแนกลูกค้าไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะประเมินจากความครอบคลุมของการ
น าผลการจ าแนกลูกค้าไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือกระบวนการทางธุรกิจที่ส าคัญ  

 มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการจ าแนกลูกค้าและส่วนตลาดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณา
จากประเด็นต่างๆ เช่น บริบทของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลของการจ าแนก
ลูกค้า เป็นต้น  

 
หมายเหตุ : 

 ลูกค้า หมายถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรม/แผนงาน โดยครอบคลุมถึง ลูกค้าในปัจจุบัน ลูกค้าใน
อดีต ผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง นอกจากนี้ หมายรวมถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงและ
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายต่อ เช่น ผู้จัดจ าหน่าย ผู้แทน หรือหน่วยงานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของรัฐวิสาหกิจเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้น 

 แนวทางการจ าแนกลูกค้า และส่วนตลาดเป้าหมาย พิจารณาถึงการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และ
ผลิตภัณฑ์ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการน าลูกค้าคู่แข่ง และลูกค้าตลาดอื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต (ถ้ามี) 

 การจัดท าข้อมูลกลุ่มลูกค้า (Customer Segment Profile) เป็นการก าหนดคุณสมบัติหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มลูกค้าในรายละเอียดด้านประชากรศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์และพฤติกรรม       
ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาถึงความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด กระบวนการท างานหรือการ
ปฏิบัติการ ตลอดจนผลลัพธ์หรือเป้าประสงค์ที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ 

 ประสิทธิผลของการจ าแนกลูกค้า พิจารณาจากประเด็นต่างๆ เช่น สามารถวัดจ านวนกลุ่มลูกค้าหรือสัดส่วน
ตลาดได้ มีจ านวนมากพอที่สนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมาย ศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลกลุ่มลูกค้าหรือส่วน
ตลาด-การน าไปใช้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นต้น 
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3. การรับฟังลูกค้า (น  าหนักร้อยละ 10) 

3.1 การรับฟังลูกค้า (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 
 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางการรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน อดีต และอนาคต รวมถึงลูกค้าของคู่แข่งเพื่อค้นหาความ

ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า และระดับความส าคัญเชิงเปรียบเทียบใน
มุมมองของลูกค้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ/การสนับสนุนลูกค้า/การท าธุรกรรม 

 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรับฟัง หรือค้นหาความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  

 รัฐวิสาหกิจสื่อสารแนวทางการรับฟังลูกค้าให้กับบุคลากรภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง และสามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้น าใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่
เก่ียวข้องตามกลุ่มลูกค้า 

 รัฐวิสาหกิจมีการติดตามและรายงานความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ           
การสนับสนุนลูกค้า และการท าธุรกรรม 

 รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการในการคัดสรรสารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ และจัดท าเป็น
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และ
กระบวนการด าเนินงานขององค์กร 

 ประเมินประสิทธิผลของแนวทางการรับฟังลูกค้า โดยพิจารณาจากการด าเนินการตามกระบวนการ และตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน และน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในการรับฟังลูกค้า 

 
หมายเหตุ : 

 ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) ความจ าเป็น (Need) คือ สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการได้รับ เช่น เข้าไปในร้านอาหารความจ าเป็นก็
คือรสชาติอาหารต้องอร่อย หรือเมื่อพบแพทย์ ความจ าเป็น คือ รักษาแล้วต้องหายจากอาการป่วย 

2) ความคาดหวัง (Expectation) คือ สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเพิ่มเติมเมื่อได้รับบริการ เช่น เข้าร้านอาหาร 
ความคาดหวัง คือ ได้รับอาหารรวดเร็ว มีบรรยากาศดี บริการดี ได้รับความดูแลเอาใจใส่ หรือ เมื่อพบ
แพทย์ ความคาดหวัง คือ คุณหมอและพยาบาลดูแลเอาใจใส่ ใช้เวลารอแพทย์ไม่เกิน 30 นาที ขั้นตอน
การตรวจไม่มากไม่ต้องเคลื่อนย้ายหลายจุด ซึ่งโดยทั่วไป ความคาดหวังของลูกค้า มักจะสูงขึ้น สูงขึ้น 
ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 

 วงจรชีวิตการเป็นลูกค้า เริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นคิดผลิตภัณฑ์หรือก่อนออกจ าหน่าย และต่อเนื่องไปตลอด
ระยะเวลาที่รัฐวิสาหกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงช่วงการเริ่มต้นการสร้างสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึง
การยุติความสัมพันธ์ 
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3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดี (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดแนวทางการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีที่ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุน และอื่นๆ ที่ลูกค้าได้ รับ ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้ด าเนินการจ าแนกไว้ 
ทุกกลุ่ม รวมถึงลูกค้าคู่แข่งหรือลูกค้าองค์กรอ่ืนที่มีสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกัน 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของกลุ่มลูกค้าตามแนวทางการ
ประเมินที่ก าหนด 

 การวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดี และ
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง และเพิ่มความภักดีให้กับลูกค้า 

 การน าผลประเมินด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ตลอดจนสารสนเทศที่ได้จาก
การส ารวจ ไปใช้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และกระบวนการ
ด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 

 ประเมินประสิทธิผลของแนวทางการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดี โดยพิจารณาจาก
ประเด็นต่างๆ เช่น ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย ความครอบคลุมของประเด็นในการส ารวจ ความ
เหมาะสมของการสุ่มตัวอย่าง ความเที่ยงตรง/น่าเชื่อถือของผลส ารวจ และร้อยละการตอบกลับของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นต้น 

 
หมายเหตุ : 

 แนวทางการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดี พิจารณาถึงการใช้แบบจ าลอง/ทฤษฎี 
และวิธีการประเมินมีการใช้เครื่องมือที่เป็นไปตามหลักสถิติ 

 การประเมินความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ อาจใช้วิธีการร่วมกันในหลายรูปแบบ เช่น การส ารวจ 
ข้อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประวัติการท าธุรกิจกับลูกค้า ข้อร้องเรียน รายงานจาก
ภาคสนาม การวิเคราะห์การได้หรือเสียของลูกค้า อัตราการแนะน าจากลูกค้าเดิม เป็นต้น 

 การประเมินความไม่พึงพอใจ ควรมีการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจในอนาคต 

 การวัดความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า ควรมีสเกลทั้งที่เป็นตัวเลขและค าบรรยาย
ของแต่ละสเกล โดยที่การวัดความพึงพอใจของลูกค้าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านคุณสมบัติพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ การส่งมอบความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคตของลูกค้า 
เช่น การกลับซื้อซ้ าและใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ าและการกล่าวถึงในทางที่ดี 
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4. การพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ (น  าหนักร้อยละ 10) 

4.1 การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญอย่างครบถ้วน อย่างน้อย ได้แก่ ความต้องการและความคาดหวัง
ที่ส าคัญของลูกค้า การวิเคราะห์เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์และบริการของรัฐวิสาหกิจกับคู่แข่งขันและ/หรือคู่เทียบ 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ ข้อก าหนด กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล และผลการด าเนินงานด้านลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น  

 รัฐวิสาหกิจก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของลูกค้าอย่างชัดเจน สามารถใช้สื่อสารคุณลักษณะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อใช้ในการ
ออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้ลูกค้าทราบ 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นระบบ โดยระบุกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการ การทวนสอบ ทดสอบ และรับรองผล พร้อมทั้งระบุผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องบรรลุของ  แต่ละ
แผนงานหรือโครงการ  

 รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ทุกแผนงานหรือ
โครงการ โดยพิจารณาจากการด าเนินกิจกรรม ผลผลิต และตัวชี้วัดตามที่ระบุในแผนงานหรือโครงการ 

 รัฐวิสาหกจิมีการประยุกต์การบริหารความเสี่ยง และมีการน าองค์ความรู้ของรัฐวิสาหกิจมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ  

 ผลิตภัณฑ์และบริการที่รัฐวิสาหกิจพัฒนาขึ้น มีคุณลักษณะหรือข้อก าหนดที่สอดคล้องกับความต้องการลูกค้า
และตลาด ความสามารถของรัฐวิสาหกิจ ข้อก าหนดด้านกฎหมาย และความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

 รัฐวิสาหกิจท าการประเมินผลการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในมิติของกระบวนการและ
ผลลัพธ์ รวมถึงทบทวนกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดท าเป็น
องค์ความรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ระดับผลลัพธ์ของการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของรัฐวิสาหกิจ พิจารณาจากปัจจัยที่ส าคัญ 
ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพของโครงการ คุณค่าหรือมูลค่าที่ลูกค้าได้รับ ผลลัพธ์ทางธุรกิจหรือผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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หมายเหตุ : 

 ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Offerings) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่รัฐวิสาหกิจน าเสนอลูกค้า 
ครอบคลุมถึงกลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้า ซึ่งรัฐวิสาหกิจอาจส่งมอบโดยตรงหรือผ่าน
ตัวแทนจ าหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย คู่ความร่วมมือ หรือคู่ค้า 

 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Attribute) หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ หรือฟังก์ชันการท างานของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจหรือความ
ต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ครอบคลุมด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ (Specification & 
Features) ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย การรับประกัน และบริการหลังการขาย  

 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
หรือประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ลูกค้า นวั ตกรรมเป็นการรับเอาความคิด 
กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือน ามาปรับใช้เพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่
นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จในระดับองค์กร เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและแบ่งปันความรู้ การตัดสินใจที่จะด าเนินการ การด าเนินการ การประเมินผล และการเรียนรู้ 

 
 

5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (น  าหนักร้อยละ 15) 

5.1 การสนับสนุนลูกค้า (น  าหนักร้อยละ 5) 

ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง/คู่เทียบ เพื่อก าหนดความต้องการ
การสนับสนุนที่ส าคัญของลูกค้าและการก าหนดจุดสัมผัสบริการ (Touch Points) ที่ส าคัญ ตลอดวงจรชีวิตของ
ลูกค้า (Customer Life Cycle) ตั้งแต่ก่อนเป็นลูกค้าจนกระทั่งเกิดความภักดี  

 รัฐวิสาหกิจจัดท ากฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ (Customer Service Charter และ Service Standard)  
ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริการสารสนเทศ การท าธุรกรรมหรือการขอรับบริการ และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ตลอดจนเผยแพร่กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ และบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจ 

 รัฐวิสาหกิจได้ด าเนินการถ่ายทอดมาตรฐานด้านบริการไปยังกระบวนการที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า คู่ความร่วมมือ หรือ 
ผู้ส่งมอบของรัฐวิสาหกิจ 

 มาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดมีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค่านิยม
ของรัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ สมรรถนะบุคลากร และข้อก าหนดของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

 รัฐวิสาหกิจมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการ และน าผลที่ ได้จาก  
การประเมินผลมาทบทวนกฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ ตลอดจนก าหนดแนวทางพัฒนาให้  
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
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 ผลการปฏิบัติงานภาพรวมโดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเป็นตามมาตรฐานที่ก าหนด และไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญในแต่ละจุดให้บริการ และสามารถสร้างคุณค่าและความพึงพอใจในมุมมองของลูกค้า  

 

หมายเหตุ : 

 กฎบัตรบริการ (Service Charter) หมายถึง นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของ
รัฐวิสาหกิจในการให้บริการ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและมาตรฐานของความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการลูกค้าเพื่อใช้ในการสื่อสารให้พนักงานและลูกค้าทราบ 

 มาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Customer Service Standard) หมายถึง ชุดของนโยบายและหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดเพื่อใช้ออกแบบระบบงานและให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติต่อลูกค้าที่เป็น
มาตรฐานขององค์กรครอบคลุมทุกจุดสัมผัสบริการ (Touch Points) ทางธุรกิจที่อาจมีกับลูกค้า ซึ่งมี
องค์ประกอบ ได้แก่ พิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) พฤติกรรมการให้บริการ (Service Guideline) 
ข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐาน (Service Protocol) การรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Service Recovery Plan) 

 จุดสัมผัสบริการ (Touch Points) ต้องก าหนดให้ครอบคลุมทั้ง Physical Touchpoints และ Digital 
Touchpoints 

 รัฐวิสาหกิจต้องแสดงถึงแนวทางการวัด และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการครอบคลุมทุกจุด
สัมผัสบริการและประเภทการให้บริการที่ส าคัญ ซึ่งผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการต้องมีความน่าเชื่อถือ 
โดยอาศัยกลไกในการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบและประเมินผลทั้งภายในและ/หรือภายนอกของรัฐวิสาหกิจ 

 

5.2 การสร้างความผูกพันและความภักดี (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าฐานข้อมูลของลูกค้าที่รวบรวมจากจุดที่ให้บริการ หรือจุดที่ รัฐวิสาหกิจมีปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้า โดยก าหนดตัวแปร และประเภทของข้อมูลที่ต้องการ/จ าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งนี้ 
ข้อมูลที่ได้ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร 

 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์และคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ และก าหนดกระบวนการสร้างและ
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อได้ลูกค้าใหม่ ตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของ
ลูกค้า เพิ่มความภักดี และให้ลูกค้ากล่าวถึงรัฐวิสาหกิจในทางที่ดี และสื่อสารให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  

 รัฐวิสาหกิจมีการน าผลประเมินด้านการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไปใช้ในในการทบทวน/ปรับปรุง
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการอื่นๆ เช่น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น 
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หมายเหตุ : 

 Customer Relationship Management (CRM) เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับ
ลูกค้า เรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าหรือ
บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด โดยใช้ทฤษฎี Pareto 80 : 20 พิจารณาสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้าที่มีเพียง 20% จากทั้งหมด ที่สามารถสร้างยอดขายให้บริษัท 80% ซึ่งเป็นลูกค้าที่องค์กรควรดูแล
เป็นพิเศษ 

 การวิเคราะห์และคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ เช่น การวิเคราะห์แยกแยะจัดแบ่งและเลือก
กลุ่มลูกค้าออกมาตามคุณค่าของลูกค้า หรือความสามารถที่ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะสร้างก าไรให้รัฐวิสาหกิจได้  
ในระยะยาว เป็นต้น 

 
5.3 การจัดการข้อร้องเรียน (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย และก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
จัดการข้อร้องเรียน (Complaint handling policy outlines & procedures) อย่างเป็นรายลักษณ์อักษรและ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นทางการ 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการเผยแพร่นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก
รัฐวิสาหกิจ ผ่านช่องทางที่ส าคัญ เช่น ป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ขายหรือพื้นที่ให้บริการ สัญญาให้บริการ คู่มือการ
ใช้งาน สื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ และฉลากหรือหีบห่อสินค้า ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ  

 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของรัฐวิสาหกิจมีองค์ประกอบครบถ้วน 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงานของระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และมี
ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ส าหรับติดตาม รายงานสถานะ และสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน มี
ความน่าเชื่อถือ และทันกาล 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนของรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับ
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนมีความสอดคล้องกันทั้งในระดับองค์กร ระดับสายงาน ระดับฝ่าย และระดับบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง 

 รัฐวิสาหกิจมีการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อเรียน และน าผลที่ได้จากการประเมินมาทบทวนและปรุงปรุง
นโยบายและมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียน ตลอดจนก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อให้ผลการการจัดการข้อ
ร้องเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน 
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หมายเหตุ : 

 รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีช่องทางข้อร้องเรียนที่หลากหลาย ครอบคลุมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยช่องทางร้องเรียนที่รัฐวิสาหกิจจัดไว้ให้ลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการร้องเรียน 

 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ (Purpose) ขอบเขต (Scope) และข้อตกลงร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับ (Organizational commitment) 

2) ค านิยาม หรือ อภิธานศัพท์ (Term & Definition) 
3) ข้อก าหนดที่ส าคัญและมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียนครอบคลุม 3 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การรับ 

ข้อร้องเรียนและการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียน (Facilitate) การตอบรับและการตอบกลับ 
ข้อร้องเรียน (Respond) และการแก้ไขข้อร้องเรียน (Manage) 

4) ระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management System) ครอบคลุม ดังนี้ 
- ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การรับข้อร้องเรียน (Receipt) การตอบรับ (Acknowledgement) การประเมิน

และแก้ไขเบื้องต้น (Initial assessment & addressing) การให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Providing reasons for decisions) การปิด การบันทึก การชดเชย/แก้ไขข้อผิดพลาด และการสอบ
ทาน/ติดตามข้อร้องเรียน (Closing, Record keeping, redress & review)  

- เส้นทางการสอบทาน เกี่ยวกับข้อร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกองค์กร (เช่น คู่ค้า คู่ความร่วมมือ หรือ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานก ากับดูแล (Avenue of Reviews)  

- ระดับของการจัดการข้อร้องเรียน โดยมอบหมายอ านาจหน้าที่กับบุคลากรแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการข้อร้องเรียน (Levels of Compliant handling)  

- กระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญของผู้บริหารระดับสูง  
- นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน 
- ภาระหน้าที่ (Accountability) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน (Analysis and evaluation of 

complaints) การติดตามระบบจัดการข้อร้องเรียน (Monitoring) และการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous improvement) 

 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามแนวปฏิบัติที่ดีต้องมีลักษณะแบบปิด (Closed-Loop Process) กล่าวคือ 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มต้นจากลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน และจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อข้อร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขจนลูกค้าหรือผู้ร้องเรียนเกิดความพึงพอใจ 
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5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology: DT) 

  
 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจอย่าง
เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์กร ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมถึงการด าเนินงานที่ชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยคลอบคลุมถึงการวางแผนการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการท างานให้เข้ากับยุค
ดิจิทัล การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล รวมไปถึง
วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล ที่บูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตอบสนองกับนโยบาย
ดิจิทัลไทยแลนด์ ไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้ 

 
 วัตถุประสงค์การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั 

 
1. รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดกรอบทิศทางการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดท า

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล Thailand 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 

2. รัฐวิสาหกิจมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งในส่วน
ของกระบวนการท างาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการก าหนด
เป้าหมายการเติบโตในอนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธภาพในการด าเนินธุรกิจและสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจน
การบริหารโครงการและการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธภาพ และมีการบริหาร
จัดการด้านคุณภาพของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  

3. รัฐวิสาหกิจมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงาน เพื่อสามารถเห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์ เกิดใช้
บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน รวมถึงการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

4. รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงาน 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 
โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร  

5. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการหรือการกระท าทั้งหมดที่จ าเป็น เพื่อท าให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และ
ความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) ในทุก
รูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนท าลาย การจารกรรม และ
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ความผิดพลาดต่างๆ โดยค านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การรักษา
ความลับของข้อมูล (Confidentiality) การรักษาความคงสภาพของข้อมูลหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล 
(Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) 

6. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการที่ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ เพื่อเป็นการ
สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ โดยที่มีการจัดท าแผน
ตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ 
ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความมั่นใจในการบริการ  

7. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของ บุคลากร 
กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุน  
ที่เหมาะสม และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการ การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้
พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะ รวมถึงการน าขยะอิเลคทรอนิคส์มารีไซเคิล 
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 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 
 

 หลักเกณฑ์ประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจ เกิดจากการประยุกต์หลักการ  มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กรอบการด าเนินงานของประเทศ เช่น นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น สรุปได้ดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 หลักเกณฑ์การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั 

1. Apply  2. Align 3. Formulate 

หลกัการ มาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นการพฒันา

เทคโนโลยดีจิทิลัทีย่อมรบัทัง้ในและต่างประเทศ เช่น 

COBIT 5 ITIL ISO38500 ISO 27001 เป็นตน้ 

ทศิทาง นโยบาย กรอบการด าเนินงานของ

ประเทศ เช่น นโยบาย Thailand 4.0 แผนดจิทิลั

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  เป็นตน้ 

หลกัเกณฑก์ารประเมนิการพฒันา

เทคโนโลยดีจิทิลั 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEoNyGuNjaAhUH6Y8KHc_3CfcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.iecoafrica.com/insight/the-time-for-sustainable-business-is-now-leveraging-cobit-5-in-sustainable-businesses&psig=AOvVaw1tqpyFACeIqS4wxohd5T9N&ust=1524849185564298
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 การประเมินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 7 ดา้น ประกอบด้วย  
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โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของ 7 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของรัฐวิสาหกิจ ไดด้ังนี้  
 

หัวข้อ น  าหนัก
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัตกิารดจิิทัล
ขององค์กร (Digital Governance and Roadmap) 
 

25 1.1 ก าหนดกรอบทิศทางการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Governance) 
(น้ าหนักร้อยละ 12.5) 
1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทลัระยะ 3- 5 ปี (Digital Roadmap) (น้ าหนักร้อยละ 10.5) 
1.3 แผนปฏบิัติการประจ าป ี(Action Plan) (น้ าหนักร้อยละ 2) 
 

2. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กบัทุกส่วนขององค์กร  
(Digital Transformation) 

25 2.1 การวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) (น้ าหนักร้อยละ 9) 
2.2 การบริหารโครงการและการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีประสิทธภาพ (Project 
Management) (น้ าหนักร้อยละ 8) 
2.3 การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) (น้ าหนกัร้อยละ 8) 
 

3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน (Government Integration) 

10 3.1 การออกแบบความเชื่อมโยงและการท างานร่วมกัน (Enterprise Collaboration and 
Interoperability Design) (น้ าหนักร้อยละ 7) 
3.2 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกนั (Data and System Integration)  
(น้ าหนักร้อยละ 3) 
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หัวข้อ น  าหนัก
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

4. การก ากับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ
องค์กร (Data Governance and Big Data Management) 

10 4.1 การด าเนินการด้านการก ากบัดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data 
Governance and Big Data Management Implementation) (น้ าหนักร้อยละ 10) 

5. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  
(Information Security Management)  

10 5.1 การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (Information Security 
Management) (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
5.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk 
Management) ขององค์กร (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
5.3 การตรวจสอบการบริหารจดัการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISMS Audit)  
(น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
5.4 การบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายขององค์กร 
(Communications and Network Security Management) (น้ าหนักร้อยละ 1.25) 
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สนิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
(IT Asset, Data and Information Security Management) (น้ าหนักร้อยละ 1.25)   
 

6. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ 
(Business Continuity and Availability Management) 

10 6.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management ) (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
6.2 การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
6.3 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ  และปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Incident, Service Requests and Problem Management) (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
6.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management ) (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 



 
 

 

 

 

 
 
 

ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

101 

หัวข้อ น  าหนัก
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

7. การด าเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม (Resource Optimization Management) 

10 7.1 การด าเนินการด้านการบรหิารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization 
Management Implementation) (น้ าหนักร้อยละ 5) 
7.2 การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management) 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

รวม 100  
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 รายละเอียดหลักเกณฑป์ระเมนิการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร (Digital Governance and Roadmap) 
(น  าหนักร้อยละ 25) 

1.1  ก าหนดกรอบทิศทางการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Governance) 
(น  าหนักร้อยละ 12.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของรัฐวิสาหกิจ* 
 รัฐวิสาหกิจก าหนดกรอบการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

(Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) 

o การประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการลงทุนดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล (Evaluation of 
Investment and Services portfolios) 

o หลักการการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร และหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร (Guiding principles for allocation of resources and capabilities and 
Enterprise architecture) 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดกรอบการก ากับดูแลด้านการด าเนินงานให้มีประสิทธภาพและมีความโปร่งใส  (Performance 
Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting) 

o การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัล 
o การตรวจติดตามการน าไปปฏบิตัิตามกระบวนการ และการให้ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 

(Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework) 
 รัฐวิสาหกิจการก าหนดกรอบการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Risk 

Optimization Framework Setting) 

o การก าหนดกรอบ/แนวทาง การบริหารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Risk Optimization 
Framework) 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดหลักการการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance 
guiding principle) ที่ครอบคลุมถึง 

o การก าหนดความรับผิดชอบ (Responsibility) 
o กลยุทธ์ขององค์กรที่สอดคล้องกับความสามารถด้านเทคโนโลยดีจิิทัล (Strategy) 
o การจัดหา (Acquisition)  
o ประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance) 
o ความสอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับ (Conformance) 
o ความรู้ความสามารถด้านดิจิทลัของบุคลากร (Human Behavior) 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารหลักการการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance 
guiding principle Communications) 
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 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร
ทุกระดับ (Human Behavior) 

 
หมายเหตุ : 

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 

1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี (Digital Roadmap) (น  าหนักร้อยละ 10.5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี (Digital Roadmap and Action Plan) 
ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ
องค์กร และนโยบายต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ (Digital Transformation) ทั้งในส่วนของกระบวนการ
ท างาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการก าหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต 
เพื่อให้เกิดประสิทธภาพในการด าเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงในการ
สร้างธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธภาพ และมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี มีการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายที่ส าคัญ โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้ 

o Digital Transformation 
o Government Integration 
o Data Governance and Big Data Management 
o Information Security Management  
o Business Continuity and Availability Management 
o Resource Optimization Management   
o ประชาชน/ผู้ใชบ้ริการได้รบัความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 

 
หมายเหตุ : 
 *  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ

 จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
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 มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
 วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 

1.3 แผนปฏิบัติการประจ าป ี(Action Plan) (น  าหนักร้อยละ 2) 

ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับองค์กรที่ถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 - 5 ปี   
มีองค์ประกอบหรือรายละเอียดดังนี้ 

o กลุ่ม / ล าดบัความส าคัญของแผนงาน / โครงการดังกลา่วอย่างเหมาะสม เช่น กลุ่ม / ล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน กลุ่ม / ล าดับความส าคัญปานกลาง เปน็ตน้ 

o KPI ที่แสดงถึงความส าเร็จและสะท้อนผลลัพธท์ี่คาดหวัง เชน่ ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลงใน
ระหว่างการด าเนนิงาน ณ สิ้นปบีัญชีแรก และระยะเวลาที่ลดลงในปีถัดไปหรือเมื่อการด าเนินงานเสร็จ
สิ้น เป็นต้น โดยเป้าหมายมีความท้าทาย  

 
 

2. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรบัใช้กบัทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) (น  าหนักร้อยละ 25) 

2.1 การวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) (น  าหนักร้อยละ 9) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อมุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งในส่วนของกระบวนการท างาน  
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการก าหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต โดยแสดง
ให้เห็นภาพในปัจจุบันก่อนน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (As is) และภาพในอนาคตในการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (To be) ซึ่งครอบคลุมถึง 

o Business Architecture 

o Data/Information Architecture 

o Application Architecture 

o Technology/Infrastructure Architecture  

o Security Architecture 

 



 

 
 

 

 
 

 

ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

105 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Communications)  

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดกรอบ/แนวทางการใช้สถาปัตยกรรมองค์กรกับโครงการด้านดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 
(Digital Projects using Enterprise Architecture services) 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดแนวทางการประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับ
ทุกส่วนขององค์กร (Evaluation of Digital Transformation) 

 
หมายเหตุ : 

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 
2.2 การบริหารโครงการและการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดจิิทัลอย่างมีประสิทธภาพ (Project Management) 

(น  าหนักร้อยละ 8) 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ที่สนองตอบ 
ความต้องการของการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับองค์กร โดยครอบคลุมถึง 

o การบริหารจัดการแผนงานและโครงการ (Programmes and Projects) 
o การบริหารจัดการข้อก าหนดและความต้องการ (Requirements Definition)  
o การบริหารจัดการการระบุและการจัดสร้างกระบวนการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ(Solutions 

Identification and Build) 
o การบริหารจัดการเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรสัมฤทธิ์ผล (Organizational Change Enablement) 
o การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Changes) 
o การบริหารจัดการการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรบัเปลี่ยน (Change Acceptance and 

Transitioning) 
 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวทางส าหรับการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Skills (Knowledge 

areas) Communications)  

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดแนวทางการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านดิจิทัลที่บรรลุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ตามที่
ก าหนดไว้ 

 รัฐวิสาหกิจมกีารจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management Plan) 
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 รัฐวิสาหกิจมกีารก าหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของโครงการ (Project performance criteria) 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดแนวทางในการทบทวนหลังจากการด าเนินงานโครงการ (Post-implementation review) 

 

หมายเหตุ : 

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 

2.3 การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) (น  าหนักร้อยละ 8) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดขอบเขตและแนวทางในการสร้างระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management 
System)  

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดขอบเขตและแนวทางในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Audit) หรือ 
Computer Audit 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวทางส าหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System 
(QMS) Communications ) 

 
หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Government Integration)  
(น  าหนักร้อยละ 10) 

3.1 การออกแบบความเชื่อมโยงและการท างานร่วมกัน (Enterprise Collaboration and Interoperability 
Design) (น  าหนักร้อยละ 7) 

 
ประเด็นพิจารณา : 
 กระบวนการการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ( Government 

Integration) ของรัฐวิสาหกิจ* 
 รัฐวิสาหกิจก าหนดขอบเขตและแนวทางในการน าข้อมูลและการด าเนินการทั้งหมดที่ได้ออกแบบกิจกรรม 

กระบวนการ ทรัพยากร ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยง และการท างานร่วมกัน ทั้งระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงสร้างสถาปัตยกรรม กระบวนการ ข้อมูล และตารางวัดผล โดยเป็นการเชื่อมโยงกับกระบวนการต่างๆ 

 
หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 
3.2 การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกัน (Data and System Integration)  
(น  าหนักร้อยละ 3) 
 
ประเด็นพิจารณา : 
 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางปฏิบัติ/แผนงานที่เกี่ยวกับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 
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4. การก ากับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data 
Management) (น  าหนักร้อยละ 10) 

4.1 การด าเนินการด้านการก ากับดูแลข้อมูลและการบริหารจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  
(Data Governance and Big Data Management Implementation) (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการด้านการก ากับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร  
ที่ครอบคลุมถึง 

o กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล 
o โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล 
o นโยบายข้อมูลและการตรวจสอบ  
o การวัดประสิทธิภาพกระบวนการและคุณภาพข้อมูล 
o การวัดความคุ้มทุนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูล  
ทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงาน ได้ถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ
ใช้งานง่าย 

 
 
5. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) (น  าหนักร้อยละ 10) 

5.1  การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) ขององค์กร 
(น  าหนักร้อยละ  2.5) 

 

ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) ของ
รัฐวิสาหกิจ*  

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศครอบคลุมประเด็น 
ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT asset management) 
2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information security)  
3. การควบคุมการเข้าถึง (Access control)  
4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and environmental security)  
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5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Communications security)  
6. การรักษาความมั่งคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT operations security)  
7. การจัดหาและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System acquisition and development)  
8. การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT incident and problem 

management)  
9. การจัดท าแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 
10. การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third party management) 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Management) ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Management) ขององค์กร 

 
หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 

5.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk 
Management) ขององค์กร (น  าหนักร้อยละ  2.5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information Security Risk 
Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และบริบทขององค์กร ซึ่งส่งผล
ต่อความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
โดยอย่างน้อยประกอบด้วย 

1. โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของผู้ เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

2. หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ได้แก ่
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2.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ประกอบด้วย 
- การระบุความเสี่ยง (Risk identification)  
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis)  
- การประเมินค่าความเสี่ยง (Risk evaluation)  

2.2 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) เป็นแนวทางในการจัดการ ควบคุม และป้องกันความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ  

2.3 การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk monitoring and review) ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
จัดให้มีกระบวนการในการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามที่ก าหนด
และทบทวนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2.4 การรายงานความเสี่ยง (Risk reporting) มีการน าเสนอผลการบริหารแผนความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมกับการรายงานผลการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเชื่อมโยงกับความเสี่ยงในระดับองค์กร 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารนโยบายหรือแผนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information 
Security Risk Management) ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจมีการก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Risk Management) ขององค์กร 

 

หมายเหตุ :  
*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ

จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 
5.3 การตรวจสอบการบริหารจัดการความม่ังคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร  (Information 
Security Management System (ISMS) Audit) (น  าหนักร้อยละ 2.5)  
 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (ISMS Audit)* 

 รัฐวิสาหกิจมกีารตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Audit) โดยมีแนวทางดังนี้ 
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1. วางแผน จัดตั้ง น าไปปฏิบัติ และรักษาให้คงไว้ตามแผนการตรวจประเมิน รวมถึงความถี่ วิธีการ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ข้อก าหนดของการวางแผนและการรายงานผล รวมทั้งให้ความส าคัญกับกระบวนการที่
เก่ียวข้องและผลการประเมินครั้งก่อน 

2. ก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน และขอบเขตการประเมินแต่ละคร้ัง 
3. คัดเลือกผู้ตรวจประเมินและด าเนินการตรวจประเมินที่มีความเป็นกลางและความเป็นธรรม 
4. รายงานผลการตรวจประเมินเสนอต่อผู้บริหารที่เก่ียวข้องและเก็บรักษาเอกสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

แสดงแผนการตรวจประเมินและผลการตรวจประเมิน 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISMS) ขององค์กร 

 

หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
 จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
 มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
 วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 

5.4 การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายขององค์กร 
(Communications and Network Security Management) (น  าหนักร้อยละ 1.25) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี (Malicious Software 
Prevention Policy) และแนวทางในการตรวจหา การป้องกัน และการกู้คืน จากโปรแกรมไม่ประสงค์ดี รวมทั้ง
ด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้งานที่เหมาะสม        

 รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ท (Website 
and Internet Security Policy) เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกท าลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือ
ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล มีการก าหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์และการใช้งาน
อินเตอร์เน็ท 

 รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการสื่อสารข้อมูล(Communications 
security) ซึ่งประกอบด้วย 
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1. การบริหารจัดการความมั่งคงปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security Management) ซึ่งประกอบด้วย 
มาตรการเครือข่าย (Network controls) ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับบริการเครือข่าย (Security of 
network services) และการแบ่งแยกเครือข่าย (Segregation in networks)       

2. การถ่ายโอนสารสนเทศ (Information transfer) ซึ่งต้องประกอบด้วยนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการ
ถ่ายโอนสารสนเทศ (Information transfer policies and procedures) และข้อตกลงส าหรับการถ่ายโอน
สารสนเทศ (Agreements on information transfer) ส าหรับการถ่ายโอนสารสนเทศทางธุรกิจให้มีความ
ปลอดภัยระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก 

 

 รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน (Endpoint Security)  
มีการก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทั้งอุปกรณ์ขององค์กรและอุปกรณ์ส่วนตัว  

 รัฐวิสาหกจิมีนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ประกอบด้วย  

1. นโยบายควบคุมการเข้าถึง (Access control policy) ที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงต้องมีการก าหนด จัดท าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนตามความต้องการของธุรกิจและความต้องการด้านความมั่งคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

2. การเข้าถึงเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ (Access to network and network services) โดยผู้ใช้งาน
ต้องได้รับสิทธิการเข้าถึงเฉพาะเครือข่ายและบริการเครือข่ายตามที่ตนได้รับอนุมัติการเข้าถึงเท่านั้น 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารนโยบายหรือมาตรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย 
(Communications and Network Security Management) ขององค์กร 

 

5.5  การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ (IT Asset, 
Data and Information Security Management) (น  าหนักร้อยละ 1.25) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหาย และการแทรกแซงการท างานที่มีต่อสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศขององค์กร โดยต้องมีนโยบายหรือมาตรการ เช่น ก าหนดขอบเขตหรือบริเวณโดยรอบทางกายภาพที่
ต้องการรักษาความปลอดภัย การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ การก าหนดสิทธิผู้เข้าถึง (Approved access 
requests) และมีการเก็บข้อมูลการเข้าถึง (Access logs) พื้นที่ 

 รัฐวิสาหกิจมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information security) โดยต้อง
ประกอบด้วย 

1. การก าหนดให้มีเจ้าของข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information owner) รับผิดชอบในการก าหนด
ผู้ใช้งาน สิทธิในการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
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2. การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับของข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information classification)  
3. ก าหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่สอดคล้องตามชั้นความลับ 
4. การก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติในการท าลายข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information 

disposal) ที่ครอบคลุมขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการท าลายข้อมูลให้
สอดคล้องกับระดับความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ  

 รัฐวิสาหกิจบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูลสารสนเทศ (Cryptography) ก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธี
ปฏิบัติการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องตามล าดับความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศและ
การบริหารจัดการกุญแจ (Key management)  

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลสารสนเทศ (IT Asset, Data and Information Security Management) ขององค์กร 

 

6. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability 
Management) (น  าหนักร้อยละ 10) 

6.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) (น  าหนักร้อยละ 2.5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่ครอบคลุมการจัดท าทะเบียนรายการทรัพย์สิน การปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สิน การยกเลิกและการเรียก
คืนทรัพย์สิน 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท า ปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งวางแผนรองรับทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใกล้จะสิ้นสุดตามอายุการใช้งาน (End of life) หรือสิ้นสุดการใช้งาน (End of support) จากผู้ผลิต 
ได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ 

 รัฐวิสาหกิจจัดท าทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT inventory list) ของฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่รองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างครบถ้วนและ 
เป็นลายลักษณ์อักษร  

 รัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  

 รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการในการยกเลิกและเรียกคืนทรัพย์สิน (Return asset) เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน 

 รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (Preventive Maintenance Plan) 
หรือข้อตกลงในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการ 
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 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Asset Management) ขององค์กร  

 
หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
 จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
 มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
 วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 

6.2 การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) (น  าหนักร้อยละ 2.5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) 

 รัฐวิสาหกิจจัดท าเอกสาร minimum baseline standard เพื่อเป็นมาตรฐานในการการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการทบทวนปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่าระบบของทุกอุปกรณ์ ระบบและระบบงาน (system 
configuration version control)  

 รัฐวิสาหกิจมีการสอบทานการตั้งค่าจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยหรือความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของบริหารจัดการคอนฟิกู เร ชั่น (Configuration 
Management ) ขององค์กร  

 
หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
 จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
 มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
 วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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6.3 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident, 
Service Requests and Problem Management) (น  าหนักร้อยละ 2.5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ  และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Incident, Service Requests and Problem Management) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจมกีารบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT incident 
management and Service Requests) ซึ่งประกอบด้วย  

1. การก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมกระบวนการหรือเครื่องมือในการบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติและ  
การร้องขอการบริการ การก าหนดประเภท การจัดระดับความรุนแรง การวิเคราะห์สาเหตุ การด าเนิน  
การแก้ไข การติดตามแก้ไข การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ  

2. การก าหนดหลักเกณฑ์การส่งต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (Escalation) และรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ผิดปกติ
ให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ ได้รับทราบ 

3. การจัดล าดับความรุนแรงของปัญหา ควรครอบคลุมผลกระทบต่อการให้บริการ ผลกระทบต่อผู้ใช้งาน โดย
กรอบระยะเวลาในการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ ควรค านึงถึงเป้าหมายระยะเวลา  
ในการกู้คืน (Recovery Time Objective : RTO) และเป้าหมายระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ธุรกิจหยุดชะงัก 
(Maximum Tolerance Period of Disruption : MTPD) 

4. การมีศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ โดยท าหน้าที่ในการบันทึกและแก้ไข 
ในเบื้องต้นหรือส่งต่อเหตุการณ์ผิดปกติไปยังหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อ 

5. จัดท าแผนการรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ (Incident and Service Request 
response plan) ตามความส าคัญของเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถรับมือและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันการณ์ โดยแผนควรมีการระบุกระบวนการรับมือและช่องทางประสานงานจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งมีแนวทางในการตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุ และประเมินผลกระทบ 

6. มีการจัดท ารายงานเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย  

7. มีกระบวนการบริหารสภาวะวิกฤติ (Crisis management) เพื่อรองรับเหตุการณ์กรณีผิดปกติและการร้องขอ
การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มระดับความรุนแรงหรือมีความยืดเยื้อ 

 รัฐวิสาหกิจมกีารบริหารจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Problem Management) ซึ่งประกอบด้วย 

1. การก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการ
น าเหตุการณ์ผิดปกติที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง (Unknown root cause) เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นซ้ า 
(Repeated incident) มาวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริง (Root cause)  

2. กระบวนการหรือเคร่ืองมือในการบันทึกปัญหา หลักเกณฑ์ในการจัดประเภทปัญหา การจัดล าดับความส าคัญ 
วิเคราะห์ และจัดให้มีการติดตามแก้ไขปัญหา เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข 
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3. กระบวนการหรือเคร่ืองมือบันทึกปัญหาที่เคยเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้สามารถสืบค้นเหตุการณ์ปัญหา
และแนวทางแก้ไขในภายหลังให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ  และปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management) ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ  การร้องขอการ
บริการ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management) 
ขององค์กร  

 
หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
 จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
 มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
 วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 
6.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) (น  าหนักร้อยละ 2.5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management ) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความต่อเนื่องของธุรกิจขององค์กรและนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยครอบคลุมอย่างน้อย 

1. บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและก าหนดเปา้หมายในการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การจัดความส าคัญของระบบงาน 
5. การก าหนดกลยุทธ์แผนการบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
6. การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
7. การสื่อสารและฝึกอบรมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
8. การทดสอบ การปรบัปรุง และการสอบทานแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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 รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยครอบคลุมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการขององค์กร  

2. มีคณะท างานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อย่างเป็น  
ลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมด้วย 

3. รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ควรค านึงถึงลักษณะการด าเนินธุรกิจ ปริมาณ
ธุรกรรม ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินธุรกิจ 

4. รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยครอบคลุมการด าเนนิงาน ดังนี้ 
1. การประเมินความเสี่ยง (Risk analysis)                                        
2. การสื่อสารและฝึกอบรมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
3. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact analysis)            
4. การทดสอบ ปรับปรุง และการสอบทานแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
5. การจัดล าดับความส าคัญของระบบงาน 
6. การก าหนดกลยุทธ์แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
7. การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management) ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business 
Continuity Management) ขององค์กร 

 
หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
 จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
 มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
 วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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7. การด าเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization 
Management) (น  าหนักร้อยละ 10) 

7.1 การด าเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization 
Management Implementation) (น  าหนักร้อยละ 5) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการด าเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization 
Management Implementation) ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจมีกรอบการจัดสรรงบประมาณ และก ากับให้การจัดสรรและใช้งบประมาณทั้งทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน เป็นไปอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประเมินความความเสี่ยงด้านการจัดสรร
ทรัพยากร และมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร ทุกโครงการที่ส าคัญ  

 รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือแผนในการลดการใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอื่นๆ เมื่อเทียบกับจ านวนพนักงาน  
ในองค์กร 

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ( Resource 
Optimization Management) ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการด าเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม (Resource Optimization Management) ขององค์กร 

 

หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
 จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
 มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
 วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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7.2 การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green  IT  Management)  
(น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 กระบวนการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   (Green IT Management)  
ของรัฐวิสาหกิจ* 

 รัฐวิสาหกิจมีนโยบายหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green IT) ที่ให้ความส าคัญกับ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. วัฏจักรของอุปกรณ์ (Equipment Lifecycle) ประกอบด้วย การจัดซื้อ (Procurement) การรีไซเคิลและการน า
กลับมาใช้ซ้ า (Recycle & Reuse) การก าจัด (Disposal)  

2. การใช้ไอทีของผู้ใช้งาน (End User Computing) ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computing) แบ่งเป็น Desktop และ Mobile คอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยงาน (Departmental Computing) 
การพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง (Printing and Consumables)  

3. ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Computing) ประกอบด้วย Data Center ICT 
Equipment, Data Center Environmental, Networking & Communications, Outsourcing & Cloud, 
Software Architecture 

4. การน า ICT มาใช้ในการลดการปล่อยคาร์บอน (ICT as a Low – Carbon Enabler) ประกอบด้วย Governance 
& Compliance, Teleworking & Collaboration, Business Process Management, Business 
Applications, Carbon Emissions Management  

 รัฐวิสาหกิจมีการสื่อสารนโยบายหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green IT) ขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green IT) ขององค์กร 

หมายเหตุ :  

*  การประเมินกระบวนการจะใช้การประเมินรูปแบบระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) โดยพิจารณาจากการ
 จัดการกระบวนการให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ สามารถท าซ้ าได้ (Repeatable Practice) และเป็น
 มาตรฐาน (Standardized Practice) ซึ่งมีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีการวัด 
 วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิผลของกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา
 กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
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6) การบริหารทุนมนุษย์ 
(Human Capital Management: HCM) 

 เกณฑ์ประเมินการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็น 
การประเมินกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Result) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM Strategy) 2. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Management)  
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development) และ 4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 
(HCM Environment) โดยส่วนหนึ่งได้น ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่เก่ียวข้องกับด้านบุคลากร รวมถึงมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน HR ของโลก มาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลผลิต
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร ด้วยการสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้บุคลากรรู้คุณค่าของตนเองและคุณค่าของ
งานที่ท า ผ่านการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี  ให้โอกาสแก่บุคลากรในการเรียนรู้และการเติบโตในสายอาชีพ ทั้งนี้ 
นอกจากรัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้าน HCM ที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการด าเนินงาน การสอบทาน 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (Continuous & Systematic improvement) เพื่อให้การบริหารทุนมนุษย์ของ
องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในที่สุด 

 จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารทุนมนุษย์ของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้  

 วัตถุประสงค์การประเมินการบริหารทุนมนุษย์ 
 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจมีความตระหนัก และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การบริหารทุนมนุษย์ที่ดีอย่างถูกต้อง และสามารถน าเกณฑ์ประเมินผลฯ ไปพัฒนาระบบงานด้าน HCM ที่จะ
เป็นกลไกที่สร้างความเท่าเทียม (Equality) ความเสมอภาค (Equity) และ/หรือความแตกต่างที่เหมาะสม 
(Appropriate Difference) ในการสนับสนุนให้บุคลากรได้สร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กร  

2. รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน HR โลกอีกทั้งมี
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์เทียบเท่าระดับประเทศและระดับสากล เช่น Thailand 
Quality Awards: TQA, Society for Human Resource Management: SHRM, Harvard Business 
Review: HBR, International Organization for Standardization: ISO เป็นต้น และเป็นกลไกเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เกิดความยั่งยืน สร้างศักยภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการบริหารทุนมนุษย ์
 
หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารทุนมนุษย์ เกิดจากการประยุกต์มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สรุป

ได้ดังนี้ 
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 หลักเกณฑ์การประเมินการบรหิารทุนมนุษย์ 
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ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
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โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของหลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารทุนมนุษย์ของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้ 

หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธด์้านบรหิารและ
พัฒนาทุนมนุษย์ 

30 1.1 คุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลัพธ์ (น้ าหนักร้อยละ 30) 

2. การบริหารทุนมนุษย์ 25 2.1 อัตราก าลัง (น้ าหนักร้อยละ 7.5) 
2.2 ผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
2.3 ระบบประเมินผลการปฏบิตัิงาน (น้ าหนักร้อยละ 15) 

3. การพัฒนาทุนมนุษย์   25 3.1 การเรียนรู้และการพัฒนา (น้ าหนักร้อยละ 15) 
3.2 การสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารจัดการคนเก่ง/การจัดการสายอาชีพ (น้ าหนักร้อยละ  10) 

4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหาร 
และพัฒนาทุนมนุษย์ 

20 4.1 ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการการเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณและจริยธรรม   
(น้ าหนักร้อยละ 5) 

4.2 เทคโนโลยีดิจิทลัด้าน HR (น้ าหนักร้อยละ 2) 
4.3 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (น้ าหนักร้อยละ 3) 
4.4 บทบาทของหน่วยงาน HR และการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร (น้ าหนักร้อยละ 10) 

รวม 100  
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 รายละเอียดหลักเกณฑป์ระเมนิการบริหารทุนมนุษย์ 

1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธด์้านบรหิารและพัฒนาทุนมนุษย์ (น  าหนักร้อยละ 30) 

1.1 คุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลัพธ์ (น  าหนักร้อยละ 30) 

“ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านการบริหารทุนมนุษย์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึง  
ความท้าทายในด้านต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
โดยพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมีช่องทางการเผยแพร่ที่เพียงพอ 
เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้ตามผลลัพธ์ที่
ก าหนด” 

 
ประเด็นพิจารณา : 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรและการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร และการเปรียบเทียบการด าเนินงานที่ส าคัญกับคู่เทียบ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทุนมนษุย์ขององค์กรและการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร และการเปรียบเทียบการด าเนินงานที่ส าคัญกับคู่เทียบ 

 ยุทธศาสตร์มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยต้องออกแบบให้สอดรับกับ วิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ 
นโยบายทางธุรกิจของภาครัฐ และ สคร. และก าหนดให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 

 การแปลงยุทธศาสตร์ด้าน HR เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม 
Output/Outcome รวมทั้ง กรอบเวลา และผู้รับผิดชอบ อีกทั้ง มีกลไกหรือกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและด าเนินการได้ตามผลลัพธ์ที่ก าหนด 

 แผนยุทธศาสตร์ด้าน HR ถูกบูรณาการไปกับแผนงาน/ระบบงานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น แผนบริหารความเสี่ยง 
แผนงานด้านลูกค้าและตลาด แผนเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงานนวัตกรรม แผนการจัดการความรู้ เป็นต้น 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานในการทบทวนยุทธศาสตร์ด้าน HR รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  
ในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
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2. การบริหารทุนมนุษย์  (น  าหนักร้อยละ 25) 

“การบริหารทุนมนุษย์ที่ค านึงถึงการจัดการอัตราก าลังที่สอดรับกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ
วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน ของอัตราก าลัง การทดแทนของเทคโนโลยี รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทน/สิทธิประโยชน์
ให้เกิดความเป็นธรรม จูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพ และสอดคล้องผลการด าเนินงานของแต่ละบุคคล ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่าง
แท้จริง” 

2.1 อัตราก าลัง (น  าหนักร้อยละ 7.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดโครงสร้างงานและกลุ่มของงาน (Job family) และโครงสร้างอัตราก าลัง (Workforce landscape) 
ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจ และกระบวนการหลักในการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ  

 การจัดท าแผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาว โดยมีสาระส าคัญอย่างน้อย ดังนี้ 

o กระบวนการประมาณการอัตราก าลังที่พิจารณาจากอุปสงค์ อุปทานของอัตราก าลังขององค์กร (Demand 
and Supply) โดยการวิเคราะห์อัตราก าลังส่วนขาด และส่วนเกิน  

o กระบวนการสรรหา คัดเลือก ที่เป็นระบบ ทั้งบุคลากรระดับบริหารและปฏิบัติการ รวมถึงแนวทางในการ
หมุนเวียนบุคลากร (Job rotation) ที่ชัดเจน 

o การวิเคราะห์และวางแผนการทดแทนอัตราก าลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง
การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) หรืออัตราส่วนระหว่างผลผลิตหลักองค์กรและ
อัตราก าลัง หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ในภาพรวมขององค์กร  

o การวิเคราะห์กระบวนการการท างาน และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ท างาน (HROD) 

 การด าเนินงานที่ครบถ้วนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้  

 แผนอัตราก าลังระยะสั้นและระยะยาว มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
อัตราก าลังภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยสะท้อนให้เห็นถึงความเพียงพอเชิงปริมาณอย่างเหมาะสม
ของอัตราก าลังที่จะสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลังประจ าปี รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ   
มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.2 ผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ (น  าหนักร้อยละ 2.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 แนวทางการพัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกลุ่ม/ส่วนบุคลากร โดยมีการเปรียบเทียบโครงสร้าง
ผลตอบแทนกับตลาดที่ครอบคลุมเงินเดือน (Salary) ผลตอบแทนจูงใจ (Incentive Pay) และผลประโยชน์
เก้ือกูลอื่น (Fringe Benefits) 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมกับพนักงาน 

 การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาฯ ได้ โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 แนวทางการพัฒนาฯ สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมถึงมีการน าความเห็น และความต้องการของ
กลุ่มและส่วนบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบแนวทางการพัฒนาฯ 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาฯ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ   
มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.3 ระบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน (น  าหนักร้อยละ 15) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดระบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในทุกระดับ โดยมีหลักเกณฑ์/แนวทางในการประเมินผล 
และรอบระยะเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน 

 กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (KPI) ระดับสายงาน/หน่วยงานและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนธุรกิจ/
แผนงานของสายงาน/หน่วยงาน และภาระงานในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจริงทั่วทั้งองค์กร โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 การใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยน ามาเชื่อมโยงกับการปรับเลื่ อนต าแหน่ง 
(promotion) และการให้ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การยกย่อง/ชมเชย รวมถึงการน าไปใช้ใน
ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา โดยน าผลการประเมินมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร/ ทีมงาน /หน่วยงาน   

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานของระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ   
มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. การพัฒนาทุนมนุษย์ (น  าหนักร้อยละ 25) 

“การพัฒนาทุมมนุษย์อย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีแนวทางการพัฒนาของแต่ละกลุ่มบุคลากรที่แตกต่างกันอย่าง
เหมาะสม โดยให้มีทั้งความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน 
(New-Skill/Up-skill/Re-skill) รวมถึง การปรับรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานจริง (Action learning) อีกทั้ง การพัฒนาบุคลากรและผู้น าที่มีศักยภาพ และมีเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพที่เป็นรูปธรรม” 

3.1 การเรียนรู้และการพัฒนา (น  าหนักร้อยละ 15) 

ประเด็นพิจารณา : 

  การออกแบบระบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กร ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 

o การวิเคราะห์สมรรถนะหลัก สมรรถนะรายต าแหน่ง (Core/Managerial/Functional Competency)  
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

o การประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ เพื่อน าไป
ประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

o การวางแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) โดยค านึงถึงการพัฒนาให้
บุคลากรมีทั้งความรู้ (Knowledge) และทักษะ/ความเชี่ยวชาญ (Skills) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ภาวะการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงมีพฤติกรรม/
ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการท างาน 

o การพัฒนาผู้น า (Leadership development) ในทุกระดับ ทั้งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง 

o การปรับรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ได้มุ่งเน้นการอบรมเพียงอย่างเดียว เช่น การสอนงาน 
(Coaching) และการ On-the-Job Training รวมถึงการสร้างแนวคิดและสร้างความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง (Self-learning) 

o การพัฒนากลุ่มพนักงานจ้างภายนอกและลูกจ้าง (Temporary & Outsourcing Development) 

o การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร  

 การประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพัฒนาที่ครอบคลุมถึงรูปแบบการพัฒนาแบบต่าง ๆ  
ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนา (ROI in employee 
development) เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ พัฒนาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร  

 การด าเนินงานที่ครบถ้วนตามแผนงานประจ าปี โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงาน/ระบบงาน  
ที่ส าคัญ เช่น  แผนงานด้านลูกค้าและตลาด แผนเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงานนวัตกรรม แผนการจัดการความรู้ 
เป็นต้น 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  มาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3.2 การสืบทอดต าแหน่ง/การบริหารจัดการคนเก่ง/การจัดการสายอาชีพ (น  าหนักร้อยละ  10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

  การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) ที่มีความเป็นมาตรฐาน โดยครอบคลุมทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การวิเคราะห์นโยบาย ทิศทางองค์กร ต าแหน่งเป้าหมาย (Key Strategic Position) การสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) การจัดท าแผนพัฒนา (Individual Development Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ารับต าแหน่ง และการติดตามประเมินผลหลังเข้ารับต าแหน่ง  และการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent 
management) การจัดท าแผนงานการบริหารจัดการคนเก่ง ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกคนเก่งที่มี
ประสิทธิภาพ (Talent Acquisition) การจัดท าแผนพัฒนาคนเก่ง (Individual Development Plan) เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากคนเก่งในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือการพัฒนาองค์กร 

 การจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career management & planning) ที่มีการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยมีหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายและหมุนเวียนที่ชัดเจนเพื่อให้
บุคลากรมองเห็นเส้นทางเจริญเติบโตของต าแหน่งงานภายในองค์กร โดยมีกลไกในการสนับสนุนการจัดการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์กร เช่น คณะกรรมการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Management Committee : CMC) ศูนย์ประเมินสายอาชีพ (Career Assessment Center) และการให้
ค าปรึกษาบุคลากรในการวางแผนในอาชีพ (Career Counselor) เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง
ไปสู่เป้าหมายของงานและอาชีพที่ตั้งไว้ 

 การด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีที่ครบถ้วน โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 แผนงานมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงาน/ระบบงานที่ส าคัญ เช่น ระบบการเรียนรู้และ
การพัฒนา แผนการจัดการความรู้ แผนงานการสร้างความผูกพัน  เป็นต้น 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  มาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

ร่างคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

131 

4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์  (น  าหนักร้อยละ 20) 

“การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้สนับสนุนด้านการบริหารทุนมนุษย์ โดยมีแนวทางการสร้างค่านิยม/
วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้บุคลากรมีจริยธรรมและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพ ซึ่งจะสะท้อนผ่านความผูกพันของบุคลากร 
นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน HR ต้องถูกออกแบบให้เอื้อต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ ตัดสินใจ ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสายงานภายในองค์กรต้องส่งเสริม
การท างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR อย่างจริงจังและต่อเนื่อง“   

4.1 ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การจัดการการเปลี่ยนแปลง/จรรยาบรรณและจริยธรรม   
(น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การมีแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ได้แก่ ความผูกพันองค์กร 
ค่านิยมองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง และระบบทรัพยากรมนุษย์ที่มีธรรมาภิบาล  

 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ มีลักษณะของการด าเนินงาน ดังนี้ 

o การสร้างความผูกพันองค์กร (Employee engagement) โดยทราบถึงระดับความผูกพันและปัจจัยด้าน
ความผูกพันของบุคลากร และมีการเสริมสร้างเพื่อยกระดับความผูกพันองค์กร ตลอดจนการต่อยอดสู่การ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร (Employee experience) 

o การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (core value) ผ่านการก าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การจัดให้มีกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักและปฏิบัติตนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate 
culture) ทั้งนี้ การเสริมสร้างค่านิยม ต้องครอบคลุมถึงเรื่องการท างานของรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นคุณภาพ 
(Quality focused)  

o การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น (Changing Capability)  

o การก าหนดจรรยาบรรณและจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริม มีช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ  
การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์มีธรรมาภิบาล (HR Governance)  

 การด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีที่ครบถ้วน โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 แผนงานมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงาน/ระบบงานที่ส าคัญ เช่น ระบบการเรียนรู้และ 
การพัฒนา แผนงานการสร้างความผูกพัน ระบบธรรมาภิบาล เป็นต้น 
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 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  มาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

4.2 เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การมีระบบฐานข้อมูลด้าน HR ของบุคลากรและของสายงานที่ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและ
ประวัติการท างาน (ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องรวมถึงความสามารถหรือคุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะ  
ที่โดดเด่นของบุคคลนั้น ๆ ) ข้อมูลการพัฒนา ข้อมูลผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อมูลการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ข้อมูลอัตราก าลัง เป็นต้น และมีการพัฒนาเครื่องมือ/Platform/Application/ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้าน HR และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร 

 การน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ (HR analysis & analytics) เพื่อการตัดสินใจในงานด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ งานด้านธุรการ (Administration) งานด้านกระบวนการภายใน (Internal process) และงานด้าน
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 

 การน าระบบเทคโนโลยดีิจิทัลดา้น HR มาใช้ได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงาน/ระบบงาน 
ที่ส าคัญ เช่น ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา เป็นต้น 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  มาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

4.3 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (Safety Security Health 
and Environment) ทั้งแผนงานระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยฯ 
ที่ชัดเจน  

 แผนงานด้านความปลอดภัยฯ ทั้งแผนงานระยะสั้นและระยะยาว มีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้  
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o การทบทวนมาตรการ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ ง หรือ แผนงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงาน  
มีความครอบคลุม ชัดเจน และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

o การก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ  อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety Security 
Health and Environment) ในการท างานที่เหมาะสมกับบริบทการท างาน รวมทั้ง การประเมินดัชนี 
ต่าง ๆ เพื่อหาช่องว่างในการปรับปรุงและพัฒนา 

o การสร้างความตระหนัก และการจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และส่งเสริมให้พนักงานเห็นถึง
ความส าคัญและน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

 การด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีที่ครบถ้วน โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผล  
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ ตามที่ก าหนดไว้ 

 แผนงานด้านความปลอดภัยฯ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงาน/ระบบงาน  
ที่ส าคัญ เช่น แผนบริหารความเสี่ยง แผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
เป็นต้น 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  มาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

4.4 บทบาทของสายงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บรหิาร (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การสนับสนุนและการให้ความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับในองค์กรแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR และ
การพัฒนาผู้บริหารสายงานภายในองค์กร (Line manager) และผู้แทนของสายงาน (HR Coordinator) ให้มี
ความรู้และทักษะในงานด้าน HR  

 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR มีการพัฒนาระบบ/ทีมงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

o หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR มีการสร้าง/เข้าร่วมเครือข่ายภายนอก และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน HR ได้อย่างแท้จริง 

o บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ มีทักษะและสมรรถนะที่เพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนงานด้าน HR ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

o บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร รวมถึงลักษณะการ
ด าเนินงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญของแต่ละสายงานภายในองค์กร 

o การปรับบทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR ในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
(Strategic partner) หรือที่ปรึกษา (Internal consultant) ด้าน HR ของสายงานภายในองค์กร รวมถึง 
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การพัฒนางานของ HR ให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น AI, Block chain, Digital 
disruptive เป็นต้น 

o การก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้าน HR (HR audit) 

 การด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีที่ครบถ้วน โดยมีกลไกหรือกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้  

 การปรับบทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
และแผนยุทธศาสตร์ด้าน HR 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  มาปรับปรุง
บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน HR 
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7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(Knowledge Management & Innovation Management: KM&INNO) 

 
การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&INNO) 

แบ่งการประเมินออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่  
 การจัดการความรู้ (Knowledge Managemen: KM) (น้ าหนักร้อยละ 40) 
 การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management: INNO) (น้ าหนักร้อยละ 60) 

 
การจัดการความรู ้(Knowledge Managemen: KM) 
 
 เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นการประเมิน 
ผ่านมุมมองในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติบทบาทผู้น า/บุคลากร (Influence perspective) มิติกระบวนการ (Process 
perspective) และมิติผลลัพธ์ (Effect perspective) ด้านการจัดการความรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1. การน าองค์กร (KM 
Leadership) 2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Resources) 3. บุคลากร (People) 4. กระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Process) 5. กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Process) และ 6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ 
(KM Results) โดยส่วนหนึ่งได้น ายุทธศาสตร์ของประเทศ มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมา
พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ นอกจากรัฐวิสาหกิจจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงานด้าน 
KM ที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการด าเนินงาน การสอบทานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (Continuous & 
Systematic improvement) เพื่อให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ และน าไปสู่การคิดค้น
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 

 จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการด าเนินงานด้าน  
การจัดการความรู้ของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้ 

 
 วัตถุประสงค์การประเมินการจดัการความรู้ 

 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจมีความตระหนัก และมีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ
ความรู้ที่ดีอย่างถูกต้อง และสามารถน าเกณฑ์ประเมินผลฯ ไปพัฒนาระบบงานด้าน KM ที่สร้างคุณค่าให้แก่
องค์กร  

2. รัฐวิสาหกิจมีมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ระดับประเทศและระดับสากล เช่น Thailand 
Productivity Institute, Thailand KM Network, Asian Productivity Organization: APO, American 
Productivity & Quality Center: APQC, International Organization for Standardization: ISO เป็นต้น 
และเป็นกลไกเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เกิดความ
ยั่งยืน สร้างศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการจัดการความรู้ 
 

 หลักเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ของรัฐวิสาหกิจ เกิดจากการประยุกต์หลักการและแนวคิดการจัดการความรู้ของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็ นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้  
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 หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ 

 การประเมินการจัดการความรู้ของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 3 ด้าน ประกอบดว้ย  
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  โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อยของหลักเกณฑ์ประเมินด้านการจัดการความรู้ของรัฐวิสาหกิจ  ได้ดังนี้  
 

หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. การน าองค์กร 8 1.1 วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้  (น้ าหนักร้อยละ 4) 
1.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ (น้ าหนักร้อยละ 4) 

2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน 4 2.1 การวางแผนการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล (น้ าหนักร้อยละ 2) 
2.2 การจัดสรรทรัพยากร (น้ าหนักร้อยละ 2 ) 

3. บุคลากร 8 3.1 ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้  (น้ าหนักร้อยละ 3) 
3.2 วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการท างาน (น้ าหนักร้อยละ 3) 
3.3 ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้ (น้ าหนักร้อยละ 2) 

4. กระบวนการจัดการความรู้ 8 4.1 กระบวนการจัดการความรูท้ี่เป็นระบบและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (น้ าหนักร้อยละ 6) 
4.2 สารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก  (น้ าหนักร้อยละ 2) 

5. กระบวนการปฏิบัตงิาน 4 5.1 การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (น้ าหนักร้อยละ 2) 
5.2 การสร้างความตระหนักเร่ืองความเสี่ยงในกระบวนการปฏบิัติงานโดยใช้ความรู้เปน็ฐาน (น้ าหนักร้อยละ 2) 

6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ 8 6.1 ผลการด าเนินการดา้นตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้ (น้ าหนักร้อยละ 8) 

รวม 40  
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คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
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 รายละเอียดหลักเกณฑป์ระเมนิการจัดการความรู้ 
 

การจัดการความรู ้(Knowledge Management: KM) 

 
1. การน าองค์กร (น  าหนักร้อยละ 8) 

การน าการจัดการความรู้มาใช้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน ์เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร โดยผู้บริหาร
ก าหนดทิศทางและเปา้หมายของการจัดการความรู้ สร้างการมสี่วนร่วมของบุคลากรและวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1  วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้  (น  าหนักร้อยละ 4) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงาน หรือนโยบายรวมถึงเป้าหมายการด าเนินงานของ
องค์กรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
ด าเนิน หรือนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการความรู้ ซึ่งมีตัวแทนของสายงาน/หน่วยงาน พร้อมความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้ การท างานข้ามสายงาน และ
การท างานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 

 ผู้บริหารระดับสูงสื่อวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงาน หรือนโยบาย และเป้ าหมายของการจัดการความรู้ให้
บุคลากรเกิดความเข้าใจ 

 การจัดการความรู้ มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนงานที่
ส าคัญอื่น ๆ เช่น การพัฒนาระบบการเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นต้น 

 ผู้บริหารระดับสูงติดตาม ดูแล และสนับสนุน การด าเนินงานการจัดการความรู้อย่างจริงจังและสม่ าเสมอเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงทิศ
ทางการด าเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร เกี่ยวกับการจัดการความรู้  
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

 

 

1.2  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ (น  าหนักร้อยละ 4) 
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คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

 ผู้บริหารแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 

 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ผู้บริหารกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร 

 ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการน าการจัดการความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท างานในสายงานตนเอง 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร หรือความต้องการของแต่ละกลุ่มหรือส่วนบุคลากร 

 

2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (น  าหนักร้อยละ 4) 

การน ากลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างเปน็รูปธรรมและบรรลุผลส าเร็จ โดยจดัสรรทรัพยากร
และใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มาสนบัสนุนการด าเนนิงาน รวมทั้งการติดตามและประเมนิผล 

2.1 การวางแผนการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์และวางแผนงานด้านการจัดการความรู้  

 การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้กลยุทธ์และแผนงานด้านการจัดการ
ความรู้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบาย ด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และมีการก าหนดเป้าหมาย
การจัดการความรู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน รวมถึงตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

 การถ่ายทอดแผนไปยังผู้เก่ียวข้องให้น าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 การติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู้ เพื่อประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน และการด าเนินการที่จ าเป็นหลังการติดตามผลเพื่อให้การทบทวนแผนงานการจัดการความรู้ รวดเร็ว 
ทันการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อกลยุทธ์/แผนงานการจัดการความรู้ 

 การน าผล/ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการทบทวน/ติดตามผลด าเนินงานไปใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ และ/หรือ การปรับการจัดสรรทรัพยากร 
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คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

2.2 การจัดสรรทรัพยากร (น  าหนักร้อยละ 2) 

 

ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และระบบสนับสนุนอื่นๆ (ทรัพยากรที่ไม่ใช่
การเงิน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และถูกสื่อสารให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง 

 หลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร ถูกจัดล าดับความส าคัญและได้น าความต้องการขององค์กรและ
หน่วยงาน มาใช้ในการพิจารณาหลักเกณฑ์/แนวทาง 

 ทรัพยากรที่ได้จัดสรรครอบคลุมการด าเนินการจัดการความรู้ที่ส าคัญ 

 การจัดสรรทรัพยากรท าได้สอดคล้องกับแผนงานการจัดการความรู้เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมาย 

 การปรับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างการด าเนินงาน พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการความรู้และการทบทวน
แผนการจัดการความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอและพร้อมต่อการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลส าเร็จ 

 

3. บุคลากร (น  าหนักร้อยละ 8) 

การท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน รวมทั้งกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่น าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการจัดการความรู้ 

3.1 ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้  (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับถึงความส าคัญ ประโยชน์ ทิศทาง เป้าหมายและ  
แนวทางการจัดการความรู้  เพื่อให้บุคลากรมีส่ วนร่วมตามบทบาทหน้าที่อย่าง เหมาะสม รวมถึง  
การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ขององค์กร 

 การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และแรงจูงใจ โดยเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การประเมินผลงานของบุคลากร และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 การสร้างเวที/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมตามบทบาทได้อย่างทั่วถึง 

 การยกย่องชมเชยต่อสาธารณะให้แก่บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพื่อให้การจัดการความรู้เกิดขึ้น
ทั่วทั้งองค์กร 

 การประเมินและปรับปรุงวิธีการในการสื่อ สร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมถึงการ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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3.2 วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการท างาน (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
และกับองค์กรภายนอก รวมทั้งกระตุ้นบุคลากรให้กล้าคิดกล้าท า และสร้างสรรค์ สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 การก าหนดและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่น าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน 

 วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท างานที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ ถูกสร้างขึ้นครอบคลุม 
ทั่วทั้งองค์กร 

 การด าเนินการส ารวจหรือประเมินวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท างานที่สนับสนุนให้เกิดการ
จัดการความรู้ เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างในการปรับปรุง 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการส ารวจหรือประเมิน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงวัฒนธรรมและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่สนับสนุนการจัดการความรู้ 

 

3.3 ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้ (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การคัดเลือกและพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเพียงพอในการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ขององค์กร 

 การก าหนดหน้าที่ของทีมงานการจัดการความรู้อย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงการก าหนดแนวทาง/วิธีการในการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้าน KM 
(KM audit) 

 ทีมงานการจัดการความรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม/สนับสนุน ให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ได้ตามบทบาทหน้าที่ 

 ทีมงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท าหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการความรู้ขององค์กร
บรรลุผลส าเร็จ 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานของทีมงานการจัดการความรู้ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  
ในการปรับปรุงการด าเนินงานของทีมงานการจัดการความรู้ 
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4. กระบวนการจัดการความรู้ (น  าหนักร้อยละ 8) 

กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ  
การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.1 กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (น  าหนักร้อยละ 6) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 

o การก าหนดความรู้ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

o การสร้าง/แสวงหาความรู้ทีส่ าคญั (Explicit & Tacit Knowledge) จากแหล่งความรู้   
ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงแหล่งความรู้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย 

o การรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บความรู้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและการใช้ 

o การท าให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ครบถ้วนตามความต้องการได้อย่างทันการณ์และทั่วถึง 

o การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในและภายนอกองค์กรด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

o การรักษาความรู้ ท าให้ทันสมัย ยกระดับ และ/หรือต่อยอดความรู้ที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง  

o การน าความรู้มาใช้ เพื่อการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ และการเรียนรู้ระดับองค์กร 

 กระบวนการจัดการความรู้ ถูกสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง 

 กระบวนการจัดการความรู้ถูกน าไปด าเนินการและปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกขั้นตอน 

 การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม รวมถึงการก าหนด
ความรู้ที่ส าคัญสอดรับกับกระบวนการที่ส าคัญขององค์กร 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4.2  สารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย) (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญและสารสนเทศ/ความรู้ที่ต้องการจากหน่วยงานภายนอก  
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

 การก าหนดวิธีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
ที่ส าคัญผ่านช่องทางที่มีประสิทธิผล 

 การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้ สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

 การน าสารสนเทศ/ความรู้ที่ได้มาสร้างคุณค่าเพิ่มผ่านความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี ( Good 
Practices) การเทียบเคียง (Benchmarking) หรือวิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงแนวทางการถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

 

5. กระบวนการปฏิบัตงิาน (น  าหนักร้อยละ 4) 

การน าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการ
สร้างความตระหนักผ่านการจัดการความรู้ถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ส าคัญ 

5.1 การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and Support 
Processes) พร้อมตัววัดที่ส าคัญ 

 การก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญ เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และมีแนวคิด/วิธีการในการก าหนด
ที่มีความเป็นเหตุเป็นผล และมีที่มาที่ไป 

 การพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ าวัน (Daily Operation) ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ และใช้การ
จัดการความรู้ เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 กระบวนการท างานที่ส าคัญ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร และสอดรับกับการก าหนดความรู้ที่ส าคัญ
และการสร้าง/แสวงหาความรู้ขององค์กร 

 การพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ส าคัญ มีการใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน 
รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน โดยการน าความรู้ภายในและ/หรือภายนอกองค์กรมาใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
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5.2 การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (น  าหนักร้อยละ 2) 
 

ประเด็นพิจารณา : 

 การวิเคราะห์และระบุจุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวัง หรือจุดส าคัญ/วิกฤต (Critical Step) ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการน าข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 การสื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมจุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวังหรือ
จุดส าคัญ/วิกฤติ (Critical Step) ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความระมัดระวัง 

 การสร้างความตระหนักเร่ืองความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน (Key and Support Processes) แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 การสร้างความตระหนักเร่ืองความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน มีความเชื่อมโยงกับการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงการสร้างความตระหนัก
เร่ืองความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ (น  าหนักร้อยละ 8) 

ผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้ 
ที่องค์กรด าเนินการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ และแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ของ  
การจัดการความรู้ และสามารถต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 

6.1 ผลการด าเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้ (น  าหนักร้อยละ 8) 

ประเด็นพิจารณา : 

 ผลการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์/ทิศทางการด าเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึง
เป้าหมายการจัดการความรู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 (การน าองค์กร) และข้อ 2 (การวางแผนและทรัพยากร
สนับสนุน) 

 ผลการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 (บุคลากร) 

 ผลการปรับปรุงกระบวนการและการพัฒนาที่เกิดจากการจัดการความรู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 (กระบวนการ
จัดการความรู้) และข้อ 5 (กระบวนการปฏิบัติงาน) รวมถึง ผลลัพธ์จากการบูรณาการการจัดการความรู้ใน
เกิดขึ้นทั่วองค์กร เช่น การหมุนเวียนบุคลากรแล้วสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง การท างานที่มีข้อผิดพลาด  
น้อยลง เป็นต้น 

 นวัตกรรมซึ่งอาจเกิดจากการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้โดยตรง การใช้เครื่องมือปรับปรุงองค์กรอื่น ๆ หรือ
มาจากระบบ/กระบวนการที่ใช้ความรู้เป็นฐาน เช่น การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

 นวัตกรรมองค์กรที่ได้คิดค้น ได้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างมี
นัยส าคัญ 
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นวัตกรรม (Innovation Management: INNO) 

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบางส่วน หรือกระทั่งสามารถพัฒนาต่อยอดคิดค้น จนเกิดสิ่งใหม่ 
ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการท างาน รวมถึงมิติรูปแบบการด าเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร 
(Business Model)  ซึ่งสิ่งใหม่ที่ได้รับการปรุบปรุงพัฒนาคิดค้นดังกล่าวต้องสามารถสร้างคุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นมิติทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน   นอกจากนี้
นวัตกรรมไม่ได้ถูกจ ากัดเฉพาะแค่นวัตกรรมระดับองค์กรเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดขึ้นในระดับหน่วยงานภายใน ระดับ
กระบวนการ จนกระทั่งถึงระดับบุคคล โดยนวัตกรรมจ าเป็นต้องถูกพัฒนาเชือ่มโยงบูรณาการมาจากรากฐาน 3 ปัจจัย 
ได้แก่ 1) นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 2) นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (Newness) และ  
3) นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value) โดยนวัตกรรมสามารถยกระดับท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถก้าวเข้าสู่มิติใหม่
ในการด าเนินการ ทั้งการสร้างคุณค่า ให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จนกระทั่งเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจและประเทศไทย นวัตกรรมไม่จ ากัดอยู่ในเฉพาะขอบเขตงาน
ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินการในทุกแง่มุม ทุกระบบงาน ทุกกระบวนการ 
และทุกหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้นวัตกรรมเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสามารถน าไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน รั ฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งจึงจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ และเป็น
มาตรฐานในทุกๆ ปัจจัยขับเคลื่อน เช่น ผู้บริหารระดับสูงควรชี้น าและจัดการให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม จนกระทั่งพัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กร  รัฐวิสาหกิจควรฝังหรือบูรณาการนวัตกรรมไว้ในการท างาน
ประจ าวันและใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กรสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม นวัตกรรมจ าเป็นเกิดจาก
การสะสมความรู้ขององค์กรและบุคลากร เป็นต้น  

 จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการจัดการนวัตกรรม 
ได้ดังนี้  

 
 วัตถุประสงค์การประเมินการจดัการนวัตกรรม 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม 
ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการนวัตกรรม จนสามารถน าความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ไปปรับปรุงพัฒนา
คิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการท างาน รูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ ในทุกระดับ 
เช่น นวัตกรรมระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล ฯลฯ รวมถึงเพื่อพัฒนาสู่การเกิดนวัตกรรม  
ในระดับอุตสาหกรรม ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก ต่อไป 
 

2. รัฐวิสาหกิจมีการจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ  
ทั้ง 8 หัวข้อ ตามกรอบเกณฑ์ประเมินการจัดการนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ 1 ) การน าองค์กรสู่การ
จัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 3) นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4) ความรู้
สู่การสร้างนวัตกรรม 5) วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 6) กระบวนการนวัตกรรม 7) การจัดสรร
ทรัพยากรด้านนวัตกรรม และ 8) ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 
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3.  รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยกระดับผลการด าเนินงานในทุกมิติได้อย่างก้าวกระโดด และสามารถ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างแท้จริง 
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 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการจัดการนวัตกรรม 
 

 หลักเกณฑ์ประเมินการจัดการนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ เกิดจากการประยุกต์หลักการและแนวคิดการจัดการนวัตกรรมที่เป็นทีย่อมรับทั้งในและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้  
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 หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการนวัตกรรม 
 

 โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อยของหลักเกณฑ์ประเมินด้านการจัดการนวตักรรมของรัฐวิสาหกิจ  ได้ดังนี้  
 

หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน 10 1.1 บทบาทผู้บริหารระดับสูง (น้ าหนักร้อยละ 4) 
1.2 บทบาทคณะกรรมการและคณะท างานดา้นนวัตกรรม (น้ าหนักร้อยละ 3) 
1.3 การก าหนดค่านิยมและเสรมิสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเนน้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ร้อยละ 3) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 5 2.1 การวางยุทธศาสตร์ดา้นนวตักรรม (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏบิัติ (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 

3. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 5 3.1 การพัฒนานวตักรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (น้ าหนักร้อยละ 5) 

4. ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม 5 4.1 การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 

5. วัฒนธรรมเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 5 5.1 การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
5.2 การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม (น้ าหนักร้อยละ 2.5) 
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หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

6. กระบวนการนวัตกรรม 10 6.1 ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม (น้ าหนักร้อยละ 2) 
6.2 กระบวนการใช้ความคิดสรา้งสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม (น้ าหนักร้อยละ 2) 
6.3 กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
6.4 กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการท างาน (น้ าหนักร้อยละ 2) 
6.5 กระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
 

7. การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม 5 7.1 การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 

8. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 15 8.1 ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม (น้ าหนักร้อยละ 15) 

รวม 60  
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 รายละเอียดหลักเกณฑป์ระเมนิการจัดการนวัตกรรม 
 

1. การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน (น  าหนักร้อยละ 10) 

1.1 บทบาทผูบ้ริหารระดบัสูง (น  าหนักร้อยละ 4) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ผู้บริหารระดับสูงก าหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และ 
การจัดการนวัตกรรมเป็นหลักการส าคัญพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน  

 ผู้บริหารระดับสูงรับมอบนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ น ามาปฏิบัติผ่านการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) และสื่อสารนโยบาย
ดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรรับรู้  เข้าใจ และน าไปปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบ   

 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการนวัตกรรมทั้งระดับองค์กรสายงาน/ฝ่ายงาน และบุคคล เพื่อสะท้อนความส าเร็จในการบรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด ก่อนด าเนินการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย ดีกว่าปีที่ผ่านมา และดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน  

 

หมายเหตุ : 

 การสื่อสารนโยบายฯ แก่กลุ่มผู้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของรัฐวิสาหกิจ ก าหนดครอบคลุมตาม
หมวดที่ 4 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

 รัฐวิสาหกิจต้องมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านการเงินและไม่ใช่การเงินทั้งระดับผลผลิต 
(Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อสะท้อนการประเมินผลส าเร็จของการบรรลุได้ตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ก าหนดและใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมเป็นหลักการพื้นฐานในการก าหนด
วิสัยทัศน์และพันกิจขององค์ดังกล่าว 
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1.2 บทบาทคณะกรรมการและคณะท างาน ด้านนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 3) 

ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดคณะกรรมการด้านนวัตกรรมระดับองค์กร ที่มีการจัดท ากฎบัตรซึ่งระบุอ านาจหน้าที่อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรชัดเจน เผยแพร่ให้พนักงานรับรู้ทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมอย่างน้อย เช่น  
 การก าหนดและก ากับการด าเนินงานตามนโยบายด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กร 
 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับการจัดการนวัตกรรม  
 การจัดให้มีและให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์/แผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม ระยะยาวและ

ประจ าปี 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ อย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจ าปี 

(ตามที่ระบุในแผนแม่บทฯ) บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 การก าหนดคณะท างาน/หน่วยงาน ในระดับองค์กร ระดับสายงาน/ฝ่ายงาน หรือระดับหน่วยงานภายใน เช่น 
ระดับภาค/เขต และระดับแผนก เป็นต้น โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ ได้แก่  

 การส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆขององค์กร ใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการ
นวัตกรรมได้ตามนโยบาย แผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล 

 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจ าปีแก่ผู้บริหารและ
คณะกรรมการด้านนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มี
ผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย ดีกว่าปีที่ผ่านมา และดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 
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1.3 การก าหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 3) 

ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดให้มีค่านิยมที่มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมอย่างชัดเจน  

 การสื่อสารค่านิยมที่มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่มรับรู้ เข้าใจ และน าไปด าเนินการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต 

 การจัดท าและด าเนินการตามแผนเสริมสร้างค่านิยมทั้งระยะยาว และประจ าปี เพื่อผนวกค่ านิยมเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ /
ระบบงาน/กระบวนการปฏิบัติงาน /สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน / วัฒนธรรมองค์กร และ การน าองค์กรของ
ผู้บริหารระดับสูง  

 การส ารวจการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน โดยผลส ารวจพบว่าบุคลากร
ของรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมตามค่านิยมที่ก าหนด  

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มี
ผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย ดีกว่าปีที่ผ่านมา และดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 

 

หมายเหตุ : 

 การสื่อสารค่านิยมฯ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ก าหนดครอบคลุมตามที่ระบุในหมวดที่ 4 
: การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 5) 

2.1 การวางยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 2.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การจัดท า/ทบทวน แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมทั้งระยะยาวและระยะสั้น ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน  

 แผนแม่บทฯ เนื้อหาอย่างน้อยต้องมีการระบุ เชื่อมโยง และบูรณาการ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การเรียนรู้จากผลด าเนินงานตามตัวชี้วัดทุกระดับ เข้า
กับการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) ขององค์กร (โดยการจัดการนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่ง ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ประเมินย่อยทั้ง 8 ข้อ ของหลักเกณฑ์ประเมินการจัดการนวัตกรรม 
ตามคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจปีบัญชี 2563 ของ สคร.) 

 แผนแม่บทฯ ต้องมีการก าหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด (และค่าเป้าหมายทั้งด้านการเงิน และ/หรือ ไม่ใช่
การเงินทั้งระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)) ระยะยาวและประจ าปี ที่มีความท้าทายอย่าง
ชัดเจน            

 แผนแม่บทฯ ต้องมีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน การลงทุน และด้านอื่นๆ (เช่น บุคลากร ฯลฯ) 
ส าหรับการด าเนิน โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผ่านการ
ประเมินเสี่ยงและความคุ้มค่า พร้อมก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้ทุกแผนงาน/
โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

 การถ่ายทอดแผนแม่บทฯ  เป้าประสงค์ เป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นด้านนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ให้รับรู้และเข้าใจ เพื่อสามารถผลักดันผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 การส ารวจการรับรู้และเข้าใจแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรเป็นประจ าทุกปี โดยพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีผลการรับรู้และเข้าใจอยู่ในระดับที่ดี 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มี
ผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย ละดีกว่าปีที่ผ่านมา  
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หมายเหตุ : 

 ปัจจัยภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการนวัตกรรม เช่น  
1. กรอบการบริหารจัดการความรู้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
2. กรอบการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
3. ผลการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมของ Best Practices 
4. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของรัฐวิสาหกิจ ผลการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ในปีที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ 
5. สัญญาณบ่งชี้/ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล  ตลาด ความนิยม

ของลูกค้า  การแข่งขัน  และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 
6. ความยั่งยืนและความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ 
7. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ  
9. ความสามารถในการน าแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากผลประเมินในปีที่ผ่านมา 
10. นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม  
11. แผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ  
12. แผนแม่บทของ รัฐวิสาหกิจ อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบัติการดิจิทัล แผน HR Master Plan         

เป็นต้น 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ ทั้งในระดับองค์กร สายงาน/ฝ่ายงาน และอื่นๆ ตามมิติ LeTCI 

ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ Knowledge Management (KM) และ Innovation และผลที่เกิดจากการใช้ 
Knowledge Management (KM) และ Innovation เป็นตัวขับเคลื่อนความส าเร็จ เป็นต้น 

 การถ่ายทอดแผนแม่บทฯ  เป้าประสงค์ เป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นด้านนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก าหนดครอบคลุมตามที่ระบุในหมวดที่ 4 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้า 

 

2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ  (น  าหนักร้อยละ 2.5) 

 

ประเด็นพิจารณา : 

 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

 การจัดให้มีกรอบแนวทาง เพื่อติดตามและประเมินส าเร็จทั้งในระดับผลผลิต (output) และ ผลลัพธ์ 
(outcome) ด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน  

 รัฐวิสาหกิจด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านนวัตกรรมครบถ้วนร้อยละ 100  

 รัฐวิสาหกิจด าเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านนวัตกรรมครบถ้วนร้อยละ 100  
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 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มี
ผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย และดีกว่าปีที่ผ่านมา  

 

หมายเหตุ : 

 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก าหนด
ครอบคลุมตามที่ระบุในหมวดที่ 4 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

 

3. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (น  าหนักร้อยละ 5) 

3.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การรวบรวมเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC) ทุกกลุ่มลูกค้าและตลาด (ลูกค้าปัจจุบัน อดีตลูกค้า 
ลูกค้าคู่แข่ง และลูกค้าในอนาคต) และแบ่งประเภท VOC ตามผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า และ 
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นฐานข้อมูล
กลางขององค์กร  

 การจัดอันดับความส าคัญ คัดเลือก และวิเคราะห์ VOC ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อเชื่อมโยง VOC สู่การ
พัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ การสนับสนุนลูกค้า และ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  
โดยครอบคลุมกระบวนการหรือกิจกรรมที่ลูกค้าสัมผัสกับองค์กรโดยตรง (Touch Point) ที่ส าคัญ ตลอด  
Life-Cycle ของลูกค้าทุกกลุ่ม 

 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ในการจัดการนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างแท้จริง 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององคก์ร 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย และดีกว่าปีที่ผ่านมา  
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หมายเหตุ : 

 การรวบรวมเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC) ตามที่ระบุใน Bullet ที่ 1 รวมถึงการจัดอันดับ
ความส าคัญ คัดเลือก วิเคราะห์ VOC ตามที่ระบุใน Bullet ที่ 2 ก าหนดให้มีการใช้ Big Data และ Data 
Analytic เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ 

 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ลูกค้าในการจัดการนวัตกรรม ก าหนดให้พิจารณาความสอดคล้องจากการท า Enterprise Architecture 
ตามที่ระบุในหัวข้อประเมิน: การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ปีบัญชี 2563 ของ สคร. 
 

4  ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 5) 

4.1 การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 5) 

 

ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ (และค่าเป้าหมาย) ขององค์กร ในเชิงบูรณาการ จากทุกแหล่งทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  

 การวัดและวิเคราะห์ผลส าเร็จเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร เพื่อท าให้ตัวชี้วัดบรรลุได้ตาม
เป้าหมาย ดีกว่าคู่แข่ง/  คู่เทียบ และมีแนวโน้มของผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 การก าหนดแนวทางการเรียนรู้ การจัดการความรู้ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 
การปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ การตลาด และรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย และดีกว่าปีที่ผ่านมา  

 

หมายเหตุ : 

 ตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กรจากแหล่งทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น  
1. บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ ส านักงาคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.) 
2. ตัวชี้วัดของกระทรวง/หน่วยงานต้นสังกัดและที่เก่ียวข้อง 
3. ตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 
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4. ตัวชี้วัดของแผนแม่บทที่ส าคัญต่างๆของรัฐวิสาหกิจ เช่น ด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น 

5. ตัวชี้วัดระดับองค์กร ระดับสายงาน/หน่วยงาน และระดับอื่นๆ 
6. ตัวชี้วัดของระบบ/กระบวนการท างานที่ส าคัญ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น 

 

5  วัฒนธรรมเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 5) 

5.1 การสร้างวัฒนธรรมเพ่ือมุ่งเน้นนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 2.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การประเมินช่องว่างเพื่อการพัฒนา (Gap Analysis) และจัดท า/ทบทวนแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมระยะยาว
และประจ าปี ที่มุ่งเน้นการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม น าเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร 

 แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมระยะยาวและประจ าปี ควรประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ได้แก่  
 การสร้างบรรยากาศในการท างาน การสร้างความร่วมมือความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรม ร่วมกับ 

Stakeholders ภายนอก 
 การทบทวน/ปรับปรุง โครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการท างาน ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสายงาน/

ฝ่ายงาน  
 การให้ค่าตอบแทน รางวัล ยกย่องชมเชย และให้แรงจูงใจแก่บุคลากรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและเกิดผลกระทบ

เชิงบวกกับองค์กร 
 รัฐวิสาหกิจถ่ายทอดแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วน 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการได้ตามแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมครบถ้วนร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมประจ าปีครบถ้วนร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย ดีกว่าปีที่ผ่านมา และดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 
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หมายเหตุ : 

 การถ่ายทอดแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ก าหนดครอบคลุมตามที่ระบุในหมวดที่ 4 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

 

5.2 การการยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 2.5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การประเมินช่องว่างความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นนวัตกรรมของ
บุคลากรภายในองค์กร (Gap Analysis) เพื่อจัดท า/ทบทวนแผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรมองค์กรระยะยาวและประจ าปีน าเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร  

 รัฐวิสาหกิจถ่ายทอดแผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
จัดการนวัตกรรมองค์กรประจ าปีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วน 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการได้ตามแผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรมองค์กร ครบถ้วนร้อยละ 100  

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพ 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรมองค์กรประจ าปี ครบถ้วนร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย และดีกว่าปีที่ผ่านมา  

 

หมายเหตุ : 

 ถ่ายทอดแผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการ
นวัตกรรมองค์กรประจ าปีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก าหนดครอบคลุมตามที่ระบุ
ในหมวดที่ 4 : การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
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6  กระบวนการนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 10) 

6.1 ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การออกแบบ ก าหนด จัดให้มีกระบวนการนวัตกรรมขององค์กรในภาพรวมอย่างเป็นระบบครบถ้วน  ทั้ง 6 
กระบวนการส าคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 2) กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ 3) กระบวนการ
วิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ โดยตอบสนองกับ VOC และ VOS อย่างครบถ้วน 4) 
กระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 5) กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
และ 6) กระบวนการน านวัตกรรมออกใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย และดีกว่าปีที่ผ่านมา 

 

6.2 กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเสียงของลูกค้า (Voice of Customer : VOC) 
และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder : VOS) จากบุคลากร/หน่วยงานภายในทั่วทั้งองค์กร 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญอื่น 
ที่เก่ียวข้องทุกกลุ่ม จัดเก็บในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นฐานข้อมูลกลางขององค์กร 

 การก าหนดตัววัด/เป้าหมายของกระบวนการ (In-Process Measure) โดยข้อมูลการวิเคราะห์ VOC และ VOS
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วน 

 รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ อย่างน้อยประกอบด้วย 1) การ
ก าหนดกรอบ/เกณฑ์การวิเคราะห์และคัดกรอกความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องตามความต้องการ
ขององค์กร ทั้งลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2) การทดสอบความเป็นไปได้และ
ความคุ้มค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์  

 รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการน าความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ไปสู่การพัฒนานวัตกรรม อย่างน้อย
ประกอบด้วย 1) กระบวนการทดลอง/วิจัยและพัฒนา 2) กระบวนการน าร่อง (Pilot) ต้นแบบสู่การปฏิบัติจริง
หรือเพื่อออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ต่อไป 

 รัฐวิสาหกิจเกิดผลส าเร็จในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ไปพัฒนานวัตกรรมจนท าให้เกิด 1) การ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุข้อก าหนด และเป้าหมายของตัวชี้วัดในกระบวนการ  
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(In-Process Measure) และ 2) เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคมแก่รัฐวิสาหกิจได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมาย และดีกว่าปีที่ผ่านมา 

 

6.3 กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการจัดท า/ทบทวนแผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งระยะยาวและประจ าปี  

 แผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการระยะยาวและประจ าปีมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ทั้งระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์โดยการพัฒนานวัตกรรมมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการได้ตามแผนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการประจ าปีครบถ้วนร้อยละ 100  
 รัฐวิสาหกิจด าเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการประจ าปีครบถ้วน

ร้อยละ 100 
 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี

ดิจิทัลขององค์กร  
 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่า

เป้าหมาย ดีกว่าปีท่ีผ่านมา และดีกว่าปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 

 

6.4 กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการท างาน (น  าหนักร้อยละ 2) 
 
ประเด็นพิจารณา : 

 รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการจัดท า/ทบทวนแผนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการท างาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งระยะยาวและประจ าปี  

 แผนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการท างานระยะยาวและประจ าปีมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ความส าเร็จด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ทั้งระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์โดยการพัฒนานวัตกรรมมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการได้ตามแผนพัฒนานวัตกรรมกระบวนการท างาน ประจ าปีครบถ้วนร้อยละ 100  
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 รัฐวิสาหกิจด าเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนานวัตกรรมกระบวนการท างานประจ าปีครบถ้วนร้อยละ 100 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร 

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีผลส าเร็จ 
ที่ดีกว่าเป้าหมาย ดีกว่าปีท่ีผ่านมา และดีกว่าปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 

 

6.5 กระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจ ใหม่ (น  าหนักร้อยละ 2) 
 
ประเด็นพิจารณา : 
 รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการจัดท า/ทบทวนแผนการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจ ใหม่ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งระยะยาวและประจ าปี  
 แผนการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจ ใหม่ระยะยาวและประจ าปีมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ความส าเร็จด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ทั้งระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์โดยการพัฒนานวัตกรรมมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ 

 รัฐวิสาหกิจด าเนินการได้ตามแผนพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจ ใหม่ ประจ าปีครบถ้วนร้อยละ 100  
 รัฐวิสาหกิจด าเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนานวัตกรรม รูปแบบธุรกิจ/ภารกิจ ใหม่ประจ าปี

ครบถ้วนร้อยละ 100 
 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี

ดิจิทัลขององค์กร  
 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีผลส าเร็จที่

ดีกว่าเป้าหมาย ดีกว่าปีท่ีผ่านมา และดีกว่าปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 
 

7. การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 5) 

7.1 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนที่เพียงพอและเหมาะสม (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดแนวทางประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่ 
การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและไม่ใช่การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รัฐวิสาหกิจจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและไม่ใช่การเงินในแต่ละแผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อให้แผนงาน/โครงการต่างๆ บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

 รัฐวิสาหากิจก าหนดแนวทางและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเพียงพอของทรัพยากร เพื่อสนับสนุนให้
แผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรมบรรลุได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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 การส ารวจความเพียงพอของทรัพยากรด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของทุกแผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรม
เป็นประจ าทุกปี 

 รัฐวิสาหกิจทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร  

 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีผลส าเร็จที่ดีกว่า
เป้าหมาย ดีกว่าปีท่ีผ่านมา และดีกว่าปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน 

 

8. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม (น  าหนักร้อยละ 15) 

8.1 ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมทั งการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน (น  าหนักร้อยละ 15) 

 
ประเด็นพิจารณา : 
 การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่มีความท้าทาย โดยครอบคลุม 4 มิติ ตามหลักการ Balanced Scorecard 

(BSC) ได้แก ่
1) ผลลัพธ์ด้านการเงิน (Financial: F) 
F1 - รายได้ที่เพิ่มข้ึน/ค่าใช้จ่ายที่ลดลง จากนวัตกรรม ในภาพรวมของ รัฐวิสาหกิจ 
F2 - รายได้ที่เพิ่มข้ึน/ค่าใช้จ่ายที่ลดลง จากนวัตกรรม ในแต่ละ BU/สายงาน 
F3 - ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณด้านนวัตกรรม 

2) ผลลัพธ์ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์และบริการ (Customer: C) 
C1 - ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จากการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ใหม่ 
C2 - ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น จากการนวัตกรรมกระบวนการท างานใหม่ 
C3 - ความส าเร็จการจัดท า/ทบทวนและด าเนินงาน ตามแผน/โครงการ ความร่วมมือด้านนวัตกรรม กับ 

หน่วยงานรัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษา 
3) ผลลัพธ์ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process: I) 
I1 - ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม (ประจ าปี) ขององค์กร 
I2 - รอบระยะเวลาเฉลี่ยตาม SLA ของกระบวนการจัดการนวัตกรรม จนออกสู่การใช้งานจริง 
I3 - จ านวนทรัพย์สินทางปัญญา ขององค์กร ที่ท าการจดและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ตามแผน

ประจ าปี 
4) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth: LG) 
LG1 - ร้อยละจ านวนบุคลากรภายใน ที่มีส่วนร่วมในการให้ความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อ

น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ต่อจ านวนบุคลากรภายในทั้งหมด 
LG2 - ร้อยละจ านวนหน่วยงาน (ที่ย่อยที่สุด) ที่มีนวัตกรรม ของหน่วยงาน 
LG3 - ความส าเร็จการน าระบบดิจิทัล/IT มาใช้ในกระบวนการจัดการนวัตกรรม ได้ตามเป้าหมาย 
 

 รัฐวิสาหกิจมีผลส าเร็จของทุกตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย แนวโน้ม และ/หรือ สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่ง/คู่เทียบ 
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8) การตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit: IA) 

  

เกณฑ์การประเมินด้านตรวจสอบภายใน อ้างอิงจากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นสากล มาตรฐานสากล  
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing) ที่ก าหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal 
Auditors : IIA) และสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ คู่มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการท าหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance service) และ
ให้ค าปรึกษา (Consulting service) โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
ระบบบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ 
ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ประสบ
ความส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจในการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้  ชี้แจงและตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น   

 

จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการตรวจสอบภายใน 
ได้ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์การประเมินการตรวจสอบภายใน 
 

1. มุ่งเน้นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการตรวจสอบสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยรับตรวจ 

2. รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 และเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

3. เสริมสร้างให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่ดี 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งเสริมสร้างความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และมีการติดตาม ให้รัฐวิสาหกิจมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง  
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 กรอบหลักการ/แนวคิดเพื่อการประเมินการตรวจสอบภายใน 
 

 หลักเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบภายใน เกิดจากการประยุกต์หลักการและแนวคิดการก ากบัดูแลที่ดีและการน าองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุปไดด้ังนี้  
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 หลักเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน 
 

 การประเมินการตรวจสอบภายในประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคญั 4 ด้าน ประกอบด้วย  
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 โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของ 4 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้  
 

หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 15 1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ(น้ าหนักร้อยละ 2)  
1.2 การปฏิบัติหนา้ที่  (น้ าหนักร้อยละ 12) 
1.3 การประชุมและองค์ประชุม (น้ าหนักร้อยละ 1) 

2. หน่วยตรวจสอบภายใน  
    (ด้านคุณสมบัติ) 

15 2.1 บทบาทและความรบัผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 3) 
2.2 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (น้ าหนักร้อยละ 3)  
2.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังในทางวชิาชีพ (น้ าหนกัร้อยละ 5) 
2.4 การประเมินและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 4) 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    (ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน) 

65 การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  
3.1  การจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 5)  
3.2 การวางแผนการตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 20) 
3.3 การวางแผนการปฏบิัติงานตรวจสอบในรายละเอียด (น้ าหนักร้อยละ 15) 
3.4 การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) 
 
ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  
3.5 การให้ความเชื่อมั่น (น้ าหนกัร้อยละ 10) 
3.6 การให้ค าปรึกษา (น้ าหนักร้อยละ 5) 
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หัวข้อ น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

4. หน่วยรับตรวจความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 5 4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (น้ าหนักร้อยละ 5)  

รวม  100  
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 รายละเอียดหลักเกณฑป์ระเมนิการตรวจสอบภายใน 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (น  าหนักร้อยละ 15) 

1.1  องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ(น  าหนักร้อยละ 2) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดองค์ประกอบและคณุสมบัติรวมถึงความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ 
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การก าหนดองค์ประกอบและคณุสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน ตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ* หรือ ตลท. รวมทัง้กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง (สอดคล้องกับบริบท
ของรัฐวิสาหกิจ) ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ก าหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบตามองค์ประกอบและคุณสมบัติ 
ที่ก าหนด และน าไปใช้ในการสรรหา/แต่งตั้ง 

 การประเมินองค์ประกอบ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรับทราบ 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวนการก าหนดองค์ประกอบและ
คุณสมบัติ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

หมายเหตุ : 
 องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
1) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2) จ านวนของกรรมการตรวจสอบควรมีมากเพียงพอเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ที่หลากหลาย แต่ไม่ควรมีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการดาเนินงาน 
ทั้งนี้ จ านวนของกรรมการตรวจสอบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของรัฐวิสาหกิจ  ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3-5 คน 

3) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรืออาจได้รับการ
แต่งตั้งจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
5) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งหมายความว่า หากวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหมดลงไปแล้ว จะ
เป็นผลท าให้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบหมดไปด้วย 
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6) กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือเมื่อขาด
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

7) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
7.1)  เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น 
7.2)  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการด าเนินงาน
 ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์
 ด้านการบัญชีหรือการเงิน และกรรมการตรวจสอบคนอื่นควรมีความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
 ธุรกิจ กฎหมาย ภาษีอากร เป็นต้น 

8) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
8.1)  ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น 
8.2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอ านาจใน

การตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนประจ าจากรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจนั้น หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประ ธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

8.3)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้  ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

8.4)  ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของบริษัท 

 องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามคูม่ือของ กลต. (พิจารณาเพิ่มเติมกรณีเป็น
รัฐวิสาหกิจประเภทจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามประกาศ ธปท. (พิจารณาเพิ่มเติม
กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน) 

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถพิจารณาจา้ง 
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญได้ 
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1.2  การปฏิบัตหิน้าที ่(น  าหนักร้อยละ 12) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อจัดท ากฎบัตร รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจมีความครบถ้วน*  

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ และการก าหนดแผนปฏิบัตงิาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน 

 การสอบทานการด าเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ ในทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีสาระส าคัญต่อ
สภาพแวดล้อมของความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจ และมีบทบาทในการสอบทานการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กร 
ตามเกณฑ์ Enabler ทั้ง 7 ด้าน  

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวนกฎบัตร คู่มือ และแผนปฏบิัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
หมายเหตุ :  

องค์ประกอบของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เก่ียวกับ : 
 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ (ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่ต่อ

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ บทบาทหน้าที่ต่อผู้สอบบัญชี บทบาทหน้าที่ต่อฝ่ายบริหาร บทบาทหน้าที่ต่อ
หน่วยตรวจสอบภายใน) 

 การประชุม (ความถี่ของการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง)  
 การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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1.3  การประชุมและองค์ประชมุ (น  าหนักร้อยละ 1) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดปฏิทินการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน  โดยมีความถี่  
ในการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และวาระประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องครอบคลุมบทบาท
หน้าที่ตามกฎบัตร รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

 การได้รับข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ  

 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่ได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี  

 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจ 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวนกระบวนการจัดประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

2. หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ (น  าหนักร้อยละ 15) 

2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (น  าหนักร้อยละ 3) 

ประเด็นพิจารณา : 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจัดท ากฎบัตร และจรรยาบรรณ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  และมีความครบถ้วน*

ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี  
 การหารือร่างกฎบัตร รวมถึงพันธกิจของงานตรวจสอบภายใน กับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

และการน าเสนอกฎบัตรต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อ
อนุมัติ รวมถึงการสื่อสารกฎบัตรให้บุคคลที่เก่ียวข้องรับทราบ  

 การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฏบัตรอย่างครบถ้วน  
 การทบทวน/ปรับปรุงกฎบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
หมายเหตุ :  
* องค์ประกอบของกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
 พันธกิจ และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 อ านาจ และภาระหน้าที่ (ซึ่งครอบคลุมการป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่นภายในองค์กร และการสอบทาน Enablers) 
 สถานะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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 ลักษณะความสัมพันธ์ในการรายงาน/ประสานงาน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น 

 อ านาจในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินที่จับต้องได้ต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ประมวลจรรยาบรรณ ที่ผู้ตรวจสอบภายในควรถือปฏิบัติ 

 
 

2.2 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม  (น  าหนักร้อยละ 3) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ  

 การก าหนดนโยบายเก่ียวกับการเปิดเผยหรือการด าเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อความเป็น
อิสระหรือเที่ยงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในที่อาจเกิดขึ้น  

 การด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการด าเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อ
ความเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในที่อาจเกิดขึ้น 

 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแผนการจัดสรรทรัพยากร 
หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าพบและเข้าร่วมเกี่ยวกับการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ และได้รับการ
ยอมรับเก่ียวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ 

 การทบทวนและยืนยันถึงความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

 
หมายเหตุ : 

 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมีสถานภาพเทียบเท่าผู้บริหารหรือหัวหน้าของหน่วยงานส าคัญอื่นๆ  
ในรัฐวิสาหกิจ 

 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  และไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมรวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบ
งานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

 หน่วยตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ 
และความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งต้องด าเนินการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในตามนโยบายก าหนด 

 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการด าเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส าเนาถึงหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ
รับทราบ 

 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถเข้าพบและเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ 

 หากบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และให้บริการอื่นแก่รัฐวิสาหกิจพร้อมกันด้วย อาจท า
ให้ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมด้อยลงไปได้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาการปฏิบัติงานของ
บุคคลภายนอกที่มีการปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่รัฐวิสาหกิจว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอสระและความ
เที่ยงธรรมหรือไม่ หากคณธกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานหลายประเภท
ให้แก่รัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้บุคคลภายนอกเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นไว้เป็ฯ
ลายลักษณ์อักษร 
 
 

2.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังในทางวิชาชีพ (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ และความสามารถอื่นๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ* รวมทั้งประเด็นที่
เกิดขึ้นใหม่ๆ  

 การวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับการวิเคราะห์
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรายต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการ
ประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) เพื่อน าไปประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan: IDP) ของผู้ตรวจสอบ  

 ก าหนดแนวทาง/แผนการสรรหา การพัฒนาและรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 การด าเนินการตามแนวทาง/แผนการสรรหา การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในให้มีความรู้
ความสามารถครบถ้วนตามทักษะที่ก าหนด (จ านวนบุคลากรเพียงพอ และจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่  
ต่ ากว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี) การสนับสนุนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองในการเป็น Certified 
Internal Auditor (CIA) หรือ ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรเป็นอย่างดี 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวนทักษะ ความรู้ และความสามารถอื่นๆ 
ที่จ าเป็นของหน่วยตรวจสอบภายใน อย่างสม่ าเสมอ 
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หมายเหตุ : 

* ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น  

 ความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 
 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 การตรวจสอบระบบ IT และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี (Cyber Security) 
 การตรวจสอบภายใน  
 การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของบัญชีและการเงิน 
 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ 
 การให้ค าแนะน าปรึกษา  
 มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 
 ทักษะด้านอื่นที่จ าเป็นต่อองค์กร 

 

2.4 การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (น  าหนักร้อยละ 4) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดแนวทางการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายในทั้งการประเมินภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร  

 การก าหนดแนวทางในการน าผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจมาประกอบการ
พิจารณาวัดผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน   

 การด าเนินการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบตามแนวทางที่ก าหนดอย่างครบถ้วน การจัดท าแผนปรับปรุง
จากผลการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ (รอบถัดไป) รวมถึงการด าเนินการตามแผนปรับปรุงฯ (รอบก่อนหน้า)  

 การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และการน าผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจมาประกอบการพิจารณาวัดผลงานของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน /ปรับปรุงกระบวนการประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
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หมายเหตุ : 

 แนวทางการประเมินภายในองค์กร และภายนอกองค์กร  
 ภายในองค์กร : จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยหน่วยรับตรวจทุกครั้งภายหลัง

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 ภายนอกองค์กร : ต้องมีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก 3-5 ปี โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม 
 
 
3. หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน (น  าหนักร้อยละ 65) 

การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.1 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น  าหนักร้อยละ 5)  

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อประกอบการจัดท าคู่มอืปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยคู่มือฯ สอดคล้องกับ
กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคล้องกับบริบท/วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 การจัดท าคู่มือปฏิบัตงิานตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รวมถึงมีการอนุมัติและการสื่อสารคู่มือปฏิบัติงาน
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏบิัตงิานตรวจสอบ
ภายในอย่างครบถ้วน 

 การทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 

หมายเหตุ : 

องค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆดงันี ้

 บทบาทและความรับผิดชอบ 
 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  
 แนวทางในการประเมินกระบวนการก ากับการดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  

รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ 
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 การสอบทานงานครบถ้วนทั้งด้านกลยุทธ์ (S) การด าเนินงาน (O) การเงิน (F) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย นโยบาย (C) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

 แนวทางในการบันทึก และจัดเก็บเอกสาร  
 การสื่อสารและการรายงาน 
 แนวทางในการให้ค าแนะน าปรึกษา 
 การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
 การฝึกอบรมและการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 
 การวัดผลงานและดัชนีวัดผลงาน 

 

 

3.2 การวางแผนการตรวจสอบ (น  าหนักร้อยละ 20)  

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ก าหนดกระบวนการในการจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ   

 การจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่
ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ และแผนของรัฐวิสาหกิจ  

 แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีมีการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ (พิจารณาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน) สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 
หัวข้อ เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายบริหาร 

 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีตามฐานความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วน  และการ
อนุมัติและการสื่อสารแผนการตรวจสอบต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน /ด าเนินงานในการปรับเปลี่ยน
แผนการตรวจสอบ กรณีพบประเด็นส าคัญที่ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน 

 

หมายเหตุ : 

องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ควรประกอบด้วย : 
 เป้าหมายของแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 
 กระบวนงานหลัก และกระบวนงานย่อย 
 ความเสี่ยงที่ส าคัญ/ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
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 ล าดับความส าคัญในการตรวจสอบ/ระดับความเสี่ยง 
 ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 
 จ านวน Mandays รวมตลอดระยะเวลาของแผน  
 จ านวน Mandays ส าหรับแต่ละปีที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 

องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบประจ าปี ควรประกอบด้วย : 
 เป้าหมายของแผนการตรวจสอบประจ าปีที่เชื่อมโยงกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน  
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
 ระดับความเสี่ยง/ล าดับความส าคัญ  
 ระยะเวลาการในการปฏิบัติงานตรวจสอบ/Mandays ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมกระบวนงาน และ 

การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงงบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน  
 แผนการตรวจสอบก าหนดกิจกรรมในการเป็นผู้ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้/การให้บริการให้

ค าแนะน าปรึกษา (Consulting) 

ทั้งนี้ การจัดท าแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ นอกจากการถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ต้องก าหนด : 
1. แผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. แผนการพัฒนา และสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 
3. หน่วยตรวจสอบต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจ อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการประเมิน

ความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู่ตลอด ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และ
แผนตรวจสอบประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

3.3 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด (น  าหนักร้อยละ 15)  

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียด โดยแผนการตรวจสอบภายใน  
ในรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบ มีการจัดท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียดในกิจกรรมหลักของรัฐวิสาหกิจ 
ที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยสอบทานและ/หรือจัดท า Flow Chart และมีการประเมิน 
ความเสี่ยงในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างครบถ้วน และค านึงถึงความเป็นไปได้ของการ
เกิดทุจริต และวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตขององค์กร 
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 การจัดท า Audit Program ตามความเสี่ยงทุกเร่ืองตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี การสอบทานและอนุมัติ Audit 
Program ตามล าดับชั้นของการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มตรวจสอบไม่น้อยกว่า 
60 วัน 

 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ 
(Audit Program) ให้มีประสิทธิภาพ  

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน /ปรับปรุงกระบวนการวางแผน
ตรวจสอบภายในในรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ : 
 กรณีที่การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีบริษัทในเครือ บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบ

ภายในควรพิจารณาประเมินความเสี่ยงขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องนั้นว่า การปฏิบัติงานขององค์กรนั้น  
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจหรือไม่ หากมีความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยง  
ที่ยอมรับได้ผู้ตรวจสอบภายในควรรวมการตรวจสอบบริษัทในเครือ บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่เก่ียวข้องนั้น
ไว้ในแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ 

 

3.4 การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบมีความครบถ้วน  

 ผู้ตรวจสอบด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังคอบรอบตามแนวทางที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ การน าเทคโนโลยีและ
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เข้ามาช่วย ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 หน่วยตรวจสอบภายในสามารถให้ข้อเสนอแนะในเชิงกลยุทธ์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้รวมถึง
การสรุปประเด็นจากการตรวจสอบเป็นองค์ความรู้ตามกระบวนการจัดการจัดความรู้ เพื่อน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในหน่วยตรวจสอบภายในและองค์ความรู้ขององค์กร  

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (การก าหนดวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือการตรวจสอบ แนวทางในการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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หมายเหตุ : 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบและการสอบทานงาน 
1.1 การประชุมเปิดการตรวจสอบ 
1.2 การระบุ วิเคราะห์ และบันทึกงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง 
1.3 การรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบผลการตรวจสอบ 
1.4 การสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 

2. การสื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
สูงสุด  
2.1 การประชุมปิดการตรวจสอบ 
2.2 การเปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคัญ (พิจารณาจาก Working paper และการสรุปผลการตรวจสอบ) 

รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ  
2.3 การรายงานผลการตรวจสอบอย่างทันกาลต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ ( เฉลี่ยภายใน 7 วันหลังจากการ

ประชุมปิดตรวจ) 
2.4 การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด อย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง 

ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท ารูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับรายงาน โดยทั่วไปรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
2) ขอบเขตการตรวจสอบ 
3) บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบ และน า เสนอเฉพาะประเด็น
 ส าคัญที่มีความเสี่ยงสูง 

4) ผลงานที่เป็นที่น่าพอใจของหน่วยรับการตรวจ 
5) รายละเอียดของข้อตรวจพบ ซึ่งจะระบุ 

- ข้อตรวจพบ ปัญหา ผลกระทบและความเสี่ยง 
- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
- ความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับข้อตรวจพบ และแผนในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
- ประเด็นอื่นที่ควรพิจารณา 

3. การติดตามผลการตรวจสอบ  
3.1 การติดตามข้อเสนอแนะ 
3.2 การจัดท าทะเบียนควบคุมการติดตาม (การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม และเก็บ

รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ) 
3.3 การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
3.4 การหารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และ/หรือผู้บริหารสูงสุด เก่ียวกับปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม 
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ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  
 

3.5 การใช้ความเชื่อม่ัน (น  าหนักร้อยละ 10) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 การตรวจสอบภายในช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการก ากับดูแล 

 การตรวจสอบภายในส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ รวมถึงการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Enabler ทั้ง 7 ด้าน  

 การประเมินผลด้านการให้ความเชื่อมั่นของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
ระดับสูง 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในด้านการให้ความเชื่อมั่น เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

 

3.6 การให้ค าปรึกษา (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ค าปรึกษาที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแล 

 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ค าปรึกษาที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของ
รัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ รวมถึงการให้ค าแนะน า เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Enabler ทั้ง 7 ด้าน  

 การประเมินผลด้านการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
ระดับสูง 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในด้านการให้ค าปรึกษา เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความเชื่อมั่นในการให้ค าปรึกษาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
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4. หน่วยรับตรวจ (น  าหนักร้อยละ 5) 

4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา : 

 ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไว้อย่างชัดเจน 

 การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และพนักงานของ
หน่วยรับตรวจรับทราบ 

 หน่วยรับตรวจด าเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ก าหนด โดยให้ความร่วมมือในการประสานงาน 
และข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ  

 การประเมินการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานร่วมกัน และแจ้งให้
ผู้บริหารสายงานของหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ 

 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย
รับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 

หมายเหตุ : 

 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เช่น จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึง
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้  การตอบชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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2. กรอบระยะเวลาการประเมนิผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ประจ าปบีัญชี 2563 
 

1. การจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ขั นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เง่ือนไข 
การปรับลดคะแนน 

หมายเหตุ 

1. รัฐวิสาหกิจส่งร่างตัวช้ีวัด การด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานที่
ส าคัญของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ  
เช่น งบการเงิน ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดแผนงานโครงการ  งบลงทุน 
แผนวิสาหกิจ และแผนประจ าปี/แผน
ธุรกิจ เป็นต้น ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

2 เดือนก่อน 
เริ่มปีบญัชี  

ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ
ปีงบประมาณให้ส่ง  

1 เดือน 
ก่อนเริ่มปีบัญช ี

 

รัฐวิสาหกิจ 
ที่ด าเนินการล่าช้า                   

จะถูกปรับลด
คะแนนวันละ 0.05 

คะแนน* 
 

กรณีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่สามารถให้
ความเห็นชอบร่างตัวช้ีวัดและข้อมูลประกอบได้ 
เช่น ไม่มีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด ารงต าแหน่ง
ในขณะนั้น เป็นต้น ให้ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจหรือรักษาการผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจน าเสนอร่างตัว ช้ีวัดและข้อมูล
ประกอบให้ สคร. พร้อมช้ีแจงเหตุผลประกอบ 
การพิจารณา 
 

2. การจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
(SubPAC) และ สคร. ส่งร่างบันทึก
ข้อตกลงฯ ให้รัฐวิสาหกิจลงนาม 
 

ช่วง 2 เดือนก่อนเริ่ม
ปีบัญชี จนถึงต้นปี

บัญชี ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ 
ให้เริ่มด าเนินการ 
ช่วง 1 เดือนก่อน 

เริ่มปีบญัชี จนถึง 1 
เดือนหลังต้นปีบญัช ี

 1)  กรณีมีการจัดประชุม Vision Meeting ควร
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
แรกของช่วงเวลาดังกล่าว  

2)  การประชุม SubPAC เพื่ อจั ดท าบันทึก
ข้อตกลงฯ ไม่ควรเกิน 2 ครั้ง และให้ สคร. ส่ง
ร่างบันทึกข้อตกลงฯ ให้รัฐวิสาหกิจลงนาม 

3) รายงานความคืบหน้าในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงฯ เสนอคณะกรรมการประเมินผล
งานรัฐวิสาหกิจ (PAC) เพื่อทราบ 

3. การจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
(SubPAC) และ สคร. ส่งร่างบันทึก
ข้อตกลงฯ ให้รัฐวิสาหกิจลงนาม 
 

ช่วง 2 เดือนก่อนเริ่ม
ปีบัญชี จนถึงต้นปี

บัญชี ยกเว้น
รัฐวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ 
ให้เริ่มด าเนินการช่วง 

1 เดือนก่อน 
เริ่มปีบญัชี จนถึง 1 
เดือนหลังต้นปีบญัช ี

 1) กรณีมีการจัดประชุม Vision Meeting ควร
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
แรกของช่วงเวลาดังกล่าว  

2) การประชุม SubPAC เพื่อจัดท าบันทึก
ข้อตกลงฯ ไม่ควรเกิน 2 ครั้ง และให้ สคร. 
ส่งร่างบันทึกข้อตกลงฯ ให้รัฐวิสาหกิจ 
ลงนาม 

3) รายงานความคืบหน้าในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงฯ เสนอคณะกรรมการประเมินผล
งานรัฐวิสาหกิจ (PAC) เพื่อทราบ 
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2. การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 

ขั นตอน 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เง่ือนไข 
การปรับลดคะแนน 

หมายเหตุ 

1. การส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
รายครึ่งปี ในส่วนของตัวช้ีวัด เช่น 
การด าเนินงานตามยุทธศาตร์ และ
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ภายใน 1 เดือน 
หลังสิ้นไตรมาสที ่2 

  

2. การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวช้ีวัดบางส่วนหรือทั้งหมด ระหว่างปี 
(ถ้ามี ) ให้รัฐวิสาหกิจส่งค าขอและ
รายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ รั ฐ วิ ส าหกิ จและ
กระทรวงเจ้าสังกัด เสนอต่อ SubPAC 
เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นของ 
SubPAC ถือเป็นที่สุด 

ก่อนสิ้นปีบัญช ี  เหตุในการขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงต้องเป็น
ผลกระทบเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ใช่
ความบกพร่องของรัฐวิสาหกิจ และไม่ใช่
เหตุการณ์อันเกิดขึ้นได้โดยปกติของธุรกิจ 
(Normal Business Operation) โดย
ผลกระทบดังกล่าวส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อ
รัฐวิสาหกิจให้ต้องปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
จนไม่อาจอ้างอิงตัวช้ีวัดที่ได้ตกลงไว้เดิมได้ 

3. การส่ งรายงานผลการด าเนินการ
ประจ าป ี

 
 
 
 
 

ภายใน 1 เดือน 
หลังสิ้นปีบัญชี 

 

รัฐวิสาหกิจทีด่ าเนินการ
ล่าช้าจะถูกปรับลด

คะแนนวันละ  
0.05 คะแนน*  

 

1)  รัฐวิสาหกิจที่ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการ
ประเมินผลองค์กรล่าช้าเกินกว่า 2 เดือน
หลังสิ้นปีบัญชีจะไม่ได้รับการประเมินผล
ในหัวข้อที่มีการส่งข้อมูลล่าช้าและให้
รัฐวิสาหกิจได้รับผลการประเมินในระดับ 
1.0000 ในหัวข้อดังกล่าว 

2)  ส าหรับรัฐวิสาหกิจในกลุ่มฟื้นฟู 5 แห่ง 
ได้แก่ บกท. รฟท. ขสมก. ทีโอที และ 
กสท. ไม่ต้องส่งข้อมูลประกอบการประเมิน 
Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน 
เนื่องจาก PAC มีมติให้ยกเว้นการประเมิน 
Core Business Enablers ยกเว้นกรณีที่
รัฐวิสาหกิจออกจากกลุ่มฟื้นฟูก่อนเริ่ ม
กระบวนการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ทั้งนี้ 
ให้รวมถึง อสมท  ด้วย 

4. SubPAC และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของ
รัฐวิสาหกิจ 

 

ภายใน 3 เดือน 
หลังสิ้นปีบัญชี 

  

5. PAC พิจารณาผลการประเมินผลเสร็จ  
 

ภายใน 4 เดือน 
หลังสิ้นปีบัญชี 

 
 
 

 

หมายเหตุ :* การปรับลดคะแนนในหวัขอ้ 1 การจัดท าบันทกึข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ และหัวข้อ 2 การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
จะปรับลดสูงสุดในทุกหัวข้อย่อยรวมกันไม่เกิน 1 คะแนน จากคะแนนรวมขององค์กร ณ สิ้นปี 
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3. การแจ้งผลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 

ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
1. การแจ้งผลคะแนน ประเด็นปัญหา 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ PAC และ
กระทรวงการคลังจากการประเมินผล        
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก PAC 

ภายใน 30 วันนับถัดจาก 
วันท่ี PAC เห็นชอบ 
ผลการประเมินฯ 

 

2. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจลงนามรับทราบ
ผลคะแนนและประเด็นปัญหาฯ 

ภายใน 30 วันถัดนับจาก                   
วันท่ี สคร. แจ้งผลคะแนน  

และประเด็นปัญหาฯ  

 

3. การส่งข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงองค์กร
ตามประเด็นปัญหาฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ภายใน 60 วันนับถัดจาก                  
วันท่ี สคร. แจ้งผลคะแนน  

และประเด็นปัญหาฯ 

 

4. การอุทธรณ์ผลคะแนนการประเมิน (ถ้ามี) 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
 

ภายใน 60 วันนับถัดจาก 
วันท่ี สคร. แจ้งผลคะแนน  

และประเด็นปัญหาฯ  

1)  เหตุผลการขออุทธรณ์ผล ต้องเป็นข้อเท็จจริงใหม่    
ซึ่ งยั งไม่ เคยได้ รับการพิจารณาในขั้นตอนการ
ประเมินผลของ SubPAC หรือคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

2)  เมื่อรัฐวิสาหกิจขออุทธรณ์ผลคะแนน ให้เสนอ 
SubPAC พิจารณา และหากผลคะแนนมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เสนอ PAC เพื่อทราบ เว้นแต่ในกรณีที่ 
SubPAC เห็นควรเสนอ PAC เป็นผู้พิจารณา    

3)  การขออุทธรณ์ผลคะแนนจะต้องด าเนินการ  
 ก่อนการจัดสรรโบนัสของผู้บริหาร กรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรโบนัส
บางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม และต้องไม่น าคะแนน 

 การประเมินผลไปใช้ในการจัดสรรโบนัส จนกว่า 
 การพิจารณาผลอุทธรณ์จะแล้วเสร็จ  

5. การแจ้งคะแนนประเมินผลที่ได้รับการ
รับรองผลอย่างเป็นทางการจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

โดยเร็วหลังจาก PAC 
เห็นชอบผลการประเมินฯ 
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4. กรอบตัวชี วัดและน  าหนักของการประเมินผล   
 

หัวข้อ น  าหนัก (ร้อยละ)* 
ข้อ 1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  60 (+/-15) 

 ข้อ 2 ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การเงิน/ไม่ใช่การเงิน) 
ข้อ 3 Core Business Enablers   

 
 

40 (+/-15) 

        3.1  การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
        3.2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
        3.3  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
        3.4  การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
        3.5  การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 
        3.6  การบริหารทุนมนุษย ์
        3.7  การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
        3.8  การตรวจสอบภายใน 

รวม 100 
หมายเหตุ : ให้ SubPAC เป็นผู้พิจารณาปรับเพิ่มหรือลดน้ าหนักของตัวช้ีวัดในแต่ละหัวข้อตามกรอบตวัช้ีวัดได ้

 
5. ตัวชี วัดร่วม 
 

ตัวชี วัดร่วม 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
- ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 

5 
2.5 
2.5 

ใช้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีมูลค่างบลงทุนรวม ตั้งแต่ 1 ,000 
ล้านบาท ท้ังนี้ ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่างบลงทุนรวมต่ ากว่า 
1,000 ล้านบาท การก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและน้ าหนักให้เป็นไป
ตามดุลพินิจของ SubPAC 
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ หรือ  
Eco-efficiency 

5 1) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในหัวข้อ 4 ข้อย่อย 1 การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ หรือข้อย่อย 2 ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ 
การก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและน้ าหนักให้เป็นไปตามดุลพินิจของ 
SubPAC  
2)  เกณฑ์การประเมิน ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 : ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดในปีแรก 
พิจารณาการเตรียมความพร้อม การศึกษาและก าหนดแนวทาง
ในการวัดและประเมินเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
หรือ Eco-efficiency ขององค์กร 
ระยะที่ 2 : ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ผ่านระยะที่ 1 แล้ว พิจารณา
การด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการวัดและประเมินเรื่อง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency ตาม
แนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ได้จริง และรายงานผลเปน็ตัวเลขได้
ชัดเจนและมีการเทียบกับมาตรฐาน 
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ภาคผนวก 
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การบูรณาการของเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบตัิงานและการจัดการ (Enablers)  

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

ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

1. บทบาทของภาครัฐ 1.1  การรายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายและ 
แนวทางการก ากับดูแลที่ดีแกผู่้ถือหุ้นภาครัฐ 

 

2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาด
ที่เป็นธรรม 

2.1 การก าหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม  

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของ 
ผู้ถือหุ้น 

3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นท้ังตามกฎหมายและ
ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

4. บทบาทของผู้มีส่วนไดเ้สีย  
 

4.1 การจัดให้มีนโยบายและการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
ด้าน CSR in Process 
4.2  การติดตามผลการด าเนินงานด้าน CSR in Process 
4.3 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตาม
ความสามารถพิเศษของรัฐวสิาหกจิ 

 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสยี และลูกค้า 

5. การเปิดเผยข้อมลู 5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจ าปี ท่ีมีข้อมลู
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล เชื่อถือได้ 
5.2 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของรัฐวิสาหกิจ 
5.3 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจ าปตี้องสอดคล้อง
กับ สคร. 

 

6. คณะกรรมการ 
 

6.1 โครงสร้าง องค์ประกอบ และทักษะความรู้ความสามารถ
ของคณะกรรมการ 
6.2 การสรรหากรรมการจากบัญชีรายช่ือของกระทรวงการคลัง  
6.3 การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
6.4 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร  
6.5 การประเมินผลงานและก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
สูงสุดและ ผู้บริหารระดับสูง  
6.6 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ  
6.7 การเสริมสร้างการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
6.8 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล  
 การบริหารทุนมนุษย ์
 การตรวจสอบภายใน 

7. การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน 
 

7.1 การจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานประจ าปีของ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7.3 การติดตามมาตรฐานและประสิทธิผลของระบบ 
การบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
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ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

8. จรรยาบรรณ 8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้างพฤติกรรมตามคู่มือจรยิธรรม
จรรยาบรรณในรัฐวสิาหกิจ 

 

9. ความยั่งยืนและนวตักรรม 
 

9.1 การจัดให้มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม 
9.2 การจัดให้มีนโยบาย และการพัฒนาความยั่งยืนเชิง
ยุทธศาสตร์ 
9.3 การจัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืน 

 การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

10. การติดตามผลการด าเนินงาน 10.1 การติดตามผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน 
10.2 คุณภาพของรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน 
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2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) 
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 

1.1 กระบวนการรวมรวมและวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในการ
วางแผนยุทธศาสตร ์
1.2 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
1.3 กระบวนการวิเคราะห์ความทา้ทาย/ความไดเ้ปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษองค์กร 

 การก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กร  

 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียและลูกค้า  

 การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

 การบริหารทุนมนุษย ์
2. การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
 

2.1 การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน รวมถึงการ
ก าหนด Intelligent Risk 
2.2 กระบวนการวิเคราะห์ Scenario Planning 
2.3 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์

 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

3. การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 

3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ /เป้าประสงค์ 
3.2 การตรวจสอบความสมดลุและสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
3.3 การออกแบบ Work Systems เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุ Strategic Objectives 

 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

 การบริหารทุนมนุษย์  
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียและลูกค้า 
4. การก าหนดยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
 

4.1 การก าหนดยุทธศาสตรร์ะดับองค์กร 
4.2 การแสดงความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน (Strategy Map) 

 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

 การบริหารทุนมนุษย์  
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียและลูกค้า 
Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัต ิ
5. การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
(Action Plan Development) 
 

5.1 กระบวนการวางแผนปฏบิัติการ 
5.2 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
5.3 กระบวนการจัดสรรทรัพยากร 

 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

 การบริหารทุนมนุษย์  
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล  
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ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียและลูกค้า 

6. กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการ 
(Action Plan Deployment 
 

6.1 กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏบิัติการ 
6.2 กระบวนการก าหนดตัวช้ีวัดระดับแผนงานและ
โครงการ 
6.3 กระบวนการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรสู่ตัวช้ีวัด
ระดับแผนงานและโครงการ 

 การบริหารทุนมนุษย์  
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียและลูกค้า 
7. กระบวนการติดตามผลส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน 
(Monitoring & Review) 
 

7.1 กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ  
7.2 กระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
7.3 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน  
(ตามปกติ และสถานการณ์เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 

 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

 การบริหารทุนมนุษย์  
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได ้

ส่วนเสยีและลูกค้า 
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3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM&IC)  
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

1. ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร  
 

1.1 บทบาทคณะกรรมการในการก ากับติดตามการบริหาร 
ความเสีย่งและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี 
1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนบัสนุนการบริหารความเสี่ยง 
1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร 
1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร 

 การก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร  

 การบริหารทุนมนุษย ์

2. การก าหนดยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์
 

2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ (ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
- การวิเคราะห์ธุรกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย -  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 
2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite :RA) 
2.3 การประเมินทางเลือกและก าหนดยุทธศาสตร์ (ประเมินใน
หัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย - การก าหนด
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategic Formulation)) 
2.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร)  - ในส่วนการก าหนด Business 
Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย 
- การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

3. กระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
 

3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
3.2 การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
3.4 การจัดล าดับความเสี่ยง 
3.5 การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ 
3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation 
Map  และการจดัท า Portfolio View of Risk 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียและลูกค้า  
 การบริหารทุนมนุษย์  
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล  
 การตรวจสอบภายใน 

4. การทบทวนการบริหารความเสีย่ง 
 

4.1  การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง 
4.2 การก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการบริหาร 
ความเสีย่ง 
4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคญั 

 การก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร  

 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

5. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การรายงานผล 
 

5.1 การสื่อสารการบรหิารความเสี่ยงองค์กร 
5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบรหิารความ
เสี่ยง การควบคมุภายใน วัฒนธรรม และผลการด าเนินงาน 
5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

 การก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร  

 การบริหารทุนมนุษย ์
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
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4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM)  
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

Module 1: การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ยุทธศาสตรด์้านผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 1.1 ยุทธศาสตร์ดา้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์  (Purpose)  และขอบเขต 
(Scope) ของการสร้างความสัมพันธ ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)  
2.2 การระบุผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  
2.3 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกับองค์กร  

 การก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กร  

 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 การจัดการความรู้ 

3. กระบวนการของการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3.1  การวางแผน (Planning) 
3.2 การสร้างความพร้อม (Preparing) 
3.3 การติดตามและรายงานผล  

 การก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กร  

 การบริหารความเสี่ยง  
 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 การบริหารทุนมนุษย์  
 การจัดการความรู้และ

นวัตกรรม  
 การตรวจสอบภายใน 

Module 2: การบริหารจัดการลูกค้า 
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 1.1 ยุทธศาสตร์ดา้นลูกค้าและตลาด  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
2. การจ าแนกลูกค้า 2.1 การจ าแนกลูกค้า  การก ากับดูแลที่ดีและ 

การน าองค์กร  
 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 การจัดการความรู้ 

3. การรับฟังลูกค้า  
 

3.1 การรับฟังลูกค้า 
3.2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และ
ความภักด ี

4. การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
และบริการ 
 

4.1 การพัฒนาและนวัตกรรมผลติภัณฑ์และบริการ 
 

 การจัดการนวัตกรรม  
 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 การจัดการความรู้ 

5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 

5.1 การสนับสนุนลูกค้า 
5.2 การสร้างความผูกพันและความภักด ี
  

 การบริหารความเสี่ยง 
 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 การบริหารทุนมนุษย์  
 การจัดการความรู้ 

5.3 การจดัการข้อร้องเรียน  การก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กร 

 การตรวจสอบภายใน 
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5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) 
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

1. การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ขององค์กร  (Digital 
Governance and Roadmap) 

1.1 ก าหนดกรอบทิศทางการก ากบัดูแลดา้นการบริหารจดัการ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Governance)  
1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3- 5 ปี (Digital Roadmap)  
1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan)  

 การก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กร 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

2. การน า Digital Technology 
มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร 
(Digital Transformation) 
 

2.1 การวิเคราะห์และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture)  
2.2 การบริหารโครงการและการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธภาพ (Project Management)  
2.3 การจัดการดา้นคุณภาพ (Quality Management)  

 การก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร  

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การบรหิารความเสีย่งและ

การควบคุมภายใน  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีและลูกค้า  
 การบริหารทุนมนุษย ์
 การจัดการความรู้และ

นวัตกรรม 
 การตรวจสอบภายใน 

3. การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูล
และการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน 
(Government Integration) 
 

3.1 การออกแบบความเชื่อมโยงและการท างานร่วมกัน 
(Enterprise Collaboration and Interoperability Design)  
3.2 การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกัน 
(Data and System Integration)  
 
 

 การก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร  

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การบรหิารความเสีย่งและ

การควบคุมภายใน  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีและลูกค้า  
 การบริหารทุนมนุษย ์
 การจัดการความรู้และ

นวัตกรรม 
 การตรวจสอบภายใน 

4. การก ากับดูแลข้อมูลและการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ขององค์กร (Data Governance 
and Big Data Management) 
 

4.1 การด าเนินการด้านการก ากับดูแลข้อมูลและการบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big 
Data Management Implementation) 

 การก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร  

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การบรหิารความเสีย่งและ

การควบคุมภายใน  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีและลูกค้า  
 การบริหารทุนมนุษย ์
 การจัดการความรู้และ
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ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 
นวัตกรรม 

 การตรวจสอบภายใน 
5. การบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ 
(Information Security 
Management) 
 

5.1 การบริหารจดัการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศของ
องค์กร (Information Security Management)  
5.2 การบริหารจดัการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ (Information Security Risk Management) 
ขององค์กร  
5.3 การตรวจสอบการบรหิารจดัการความมั่งคงปลอดภัย
สารสนเทศขององค์กร (ISMS Audit)  
5.4 การบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภัยในการตดิต่อสื่อสาร
และเครือข่ายขององค์กร (Communications and Network 
Security Management)  
5.5 การบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภัยทรัพย์สินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 
(IT Asset, Data and Information Security Management)  

 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

6. การบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจและความพร้อมใช้ของ 
ระบบ (Business Continuity  
and Availability Management) 

6.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Asset Management )  
6.2 การบริหารจดัการคอนฟิกูเรชัน่ (Configuration 
Management)  
6.3 การบรหิารจดัการเหตุการณผ์ดิปกติ การร้องขอการบริการ  
และปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Incident, Service 
Requests and Problem Management)  
6.4 การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management )  

 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

7. การด าเนินการด้านการบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม (Resource 
Optimization Management) 

7.1 การด าเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม (Resource Optimization Management 
Implementation)  
7.2 การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green IT Management)  
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6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) 
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

1. ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ด้านบริหาร
และพัฒนาทุนมนุษย์  

1.1 คุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยทุธ์/การสื่อสาร/ 
การติดตามผล/ผลลัพธ์  

 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสยีและลูกค้า 

2. การบริหารทุนมนุษย์  
 

2.1 อัตราก าลัง 
2.2 ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
2.3 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียและลูกค้า  
 การจัดการความรู ้

3. การพัฒนาทุนมนุษย์  
 

3.1 การเรียนรู้และการพัฒนา 
3.2 การสืบทอดต าแหน่ง/การบรหิารจัดการคนเก่ง/ 
การจัดการสายอาชีพ 

 การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียและลูกค้า  
 การจัดการความรู ้

4. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการ
บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์  
 

4.1 ความผูกพันองค์กร/ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร/การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง/จรรยาบรรณและจริยธรรม 
4.2 เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน HR 
4.3 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4.4 บทบาทของสายงาน HR และการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

 การก ากับดูแลที่ดีและการน า
องค์กร 

 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
 การจัดการความรู้  
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7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management  : KM&INNO) 
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 

 การการจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) 
1. การน าองค์กร 
 
 

1.1 วิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู ้
1.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ 

 การก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กร 

2. การวางแผนและทรัพยากรสนบัสนุน  
 

2.1 การวางแผนการจัดการความรู้และการตดิตาม
ประเมินผล 
2.2 การจัดสรรทรัพยากร 

 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้า 

3. บุคลากร 
 
 
 

3.1 ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการ
สร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู ้
3.2 วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการท างาน 
3.3 ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการ
จัดการความรู ้

 การบริหารทุนมนุษย ์
 

4. กระบวนการจัดการความรู้  
 

4.1 กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
4.2 สารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก  

 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้า 

 การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

 การจัดการนวัตกรรม  
5. กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

5.1 การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
5.2 การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน 

6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ 6.1 ผลการด าเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการ
จัดการความรู้ 

 

 การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management: INNO) 
1. การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรม
ที่ยั่งยืน 

1.1 บทบาทผู้บริหารระดับสูง  
1.2 บทบาทคณะกรรมการและคณะท างานด้านนวตักรรม  
1.3 การก าหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม  

 การก ากับดูแลที่ดีและ 
การน าองค์กร 

2. ยุทธศาสตรด์้านนวัตกรรม 
 

2.1 การวางยุทธศาสตรด์้านนวัตกรรม  
2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ  

 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีและลูกค้า 

3. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
 

3.1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  การก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร  

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การบรหิารความเสีย่ง

และการควบคุมภายใน  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได้
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ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ 
ส่วนเสยีและลูกค้า  

 การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

 การบริหารทุนมนุษย ์
 การตรวจสอบภายใน 

4. การขับเคลื่อนความรูสู้่นวัตกรรม 
 

4.1 การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม  การจัดการความรู ้

5. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสรา้ง
นวัตกรรม 
 

5.1 การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม 
5.2 การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม 

 การบริหารทุนมนุษย ์

6. กระบวนการนวัตกรรม 6.1 ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม 
6.2 กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้าง
นวัตกรรม 
6.3 กระบวนการนวัตกรรมผลติภณัฑ์และบริการ  
6.4 กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการท างาน 
6.5 กระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม ่

 

7. การจัดสรรทรัพยากรดา้นนวัตกรรม 7.1 การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม  
8. ผลลัพธ์ดา้นนวัตกรรม  8.1 ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม  
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8. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) 
 

ประเด็นพิจารณา ประเด็นย่อย การบูรณาการ 
กับเกณฑ์หัวข้ออืน่ๆ* 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1.1 องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.2 การปฏิบัติหน้าที ่
1.3 การประชุมและองค์ประชุม 

 การก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร  

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การบรหิารความเสีย่งและ

การควบคุมภายใน  
 การมุ่งเน้นผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสยีและลูกค้า  
 การพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล  
 การบริหารทุนมนุษย ์
 การจัดการความรู้และ

นวัตกรรม 

2. หน่วยตรวจสอบภายใน  
ด้านคุณสมบตั ิ
 

2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2.2 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม  
2.3 ความเชี่ยวชาญและความระมดัระวังในทางวิชาชีพ 
2.4 การประเมินและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน 
 

3.1 การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
(Performance) 

3.1.1 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3.1.2 การวางแผนการตรวจสอบ 
3.1.3 การวางแผนการปฏิบตัิงานตรวจสอบใน

รายละเอียด 
3.1.4 การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน 

3.2 ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (Result) 
4. ความรับผดิชอบของหน่วยรับ
ตรวจ  

4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  

 


