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กรอบแนวทางการประเมนิผลการดาํเนนิงานรฐัวสิาหกจิ ตามระบบ State Enterprise
Assessment Model (SE-AM)

   

กรอบแนวทางการประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ ตามระบบ State Enterprise Assessment Model
(SE-AM) แบง่ออกเป็น ๒ สว่น ดงันี�

 ๑. ผลการดาํเนนิงาน (Key Performance Area) (นํ �าหนกัรอ้ยละ ๖๐ +/- ๑๕) ไดแ้ก่

๑) การดําเนนิงานตามยทุธศาสตร ์เชน่ ยทุธศาสตรช์าต ินโยบายรัฐบาล แผนยทุธศาสตรข์อง
รัฐวสิาหกจิ เป็นตน้

๒) ผลการดําเนนิงานที�สําคญั (Key Result) เชน่ ผลการดําเนนิงานตามภารกจิที�สําคญั, แผนงาน
โครงการที�สําคญัที�สะทอ้นประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ผลสมัฤทธิ� เป็นตน้ โดยเป็นการพจิารณา
กําหนดตวัชี�วดัและคา่เป้าหมายของคณะอนุกรรมการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงและการประเมนิผลการ
ดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ รายสาขา (SubPAC)

๒. ดา้น Core Business Enablers (นํ �าหนกัรอ้ยละ ๔๐ +/- ๑๕) ประกอบดว้ยการประเมนิผล ๘
ดา้น ไดแ้ก่

๑) ดา้นการกํากบัดแูลที�ดแีละการนาองคก์ร

๒) ดา้นการวางแผนเชงิกลยทุธ์

๓) ดา้นการบรหิารความเสี�ยง และการควบคมุภายใน

๔) ดา้นการมุง่เนน้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและลกูคา้

๕) ดา้นการพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิลั

๖) ดา้นการบรหิารทนุมนุษย์

๗) ดา้นการจัดการความรูแ้ละนวตักรรม

๘) ดา้นการตรวจสอบภายใน

โดยเป็นการพจิารณาตามรายละเอยีดคูม่อืการประเมนิผลการดาเนนิงานดา้น Core Business Enablers
และพจิารณาผลประเมนิของคณะอนุกรรมการกํากบัดแูลการประเมนิผลการพัฒนาองคก์รของ
รัฐวสิาหกจิ ภาพรวม และคณะอนุกรรมการกํากบัดแูลการประเมนิผลการพัฒนาองคก์รของรัฐวสิาหกจิ
แตล่ะดา้น โดยมรีายละเอยีดปรากฎ ดงันี�
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ทั �งนื� ในปีบญัช ี๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมนิผลกําหนดนํ�าหนัก การประเมนิผลดา้น Core Business
Enablers ที�รอ้ยละ ๔๐ โดยนํ�าหนักคะแนนของแตล่ะ Enablers อยูท่ี� ๕ คะแนนเทา่กนัทกุแหง่ยกเวน้
รัฐวสิาหกจิที�อยูใ่นกลุม่ฟื�นฟ ูและบรษัิท อสมท จํากดั (มหาชน) (บมจ. อสมท.) นอกจากนี� 
คณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิไดพ้จิารณาแนวทางการประเมนิผลดา้น Core Business
Enablers ในชว่งเปลี�ยนผา่นเป็นระยะเวลา ๒ ปี (ปีบญัช ี๒๕๖๓-๒๕๖๔) เพื�อใหรั้ฐวสิาหกจิ
มรีะยะเวลาเตรยีมความพรอ้มเพื�อรองรับระบบ State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

หลกัเกณฑก์ารประเมนิกระบวนการปฏบิตังิานและการจดัการ (Core Business Enablers ของ
รฐัวสิาหกจิ ปีบญัช ี๒๕๖๓

การประเมนิกระบวนการปฏบิตังิานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวสิาหกจิ ประกอบดว้ย ๘ หลกั
เกณฑ ์ไดแ้ก่

๑) การกํากบัดแูลที�ดแีละการนําองคก์ร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership)

๒) การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์(Strategic Planning : SP)

๓)การบรหิารความเสี�ยงและการควบคมุภายใน (Risk Management & Internal Control : RM &IC)
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๔) การมุง่เนน้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และลกูคา้ (Stakeholder & Customer Management : SCM)

๕) การพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Technology: DT)

๖) การบรหิารทนุมนุษย ์(Human Capital Management: HCM)

๗) การจัดการความรูแ้ละนวตักรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM&IM)

๘) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA)

 

โดยมแีนวทางในการประเมนิตามบรบิทของรัฐวสิาหกจิ ดงันี�

การมนีโยบาย/ระบบ หลกัการ หรอืกระบวนการ หมายถงึ การที�รัฐวสิาหกจิสามารถแสดงแนวทาง
วธิกีารดําเนนิงาน หรอืขั �นตอนการดําเนนิงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยสามารถแสดงผา่น ขั �นตอนการ
ดําเนนิงานคูม่อืการปฏบิตังิาน SIPOC หรอืการดําเนนิงานใด ๆ ที�สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การดําเนนิการ
ในเรื�องนั�น มกีารดําเนนิการโดยหน่วยงานใด ดําเนนิการอยา่งไร ดําเนนิการเมื�อใด หรอืแสดง/อธบิาย
ผา่น ๕W๑H (what when where why who how) ไดอ้ยา่งชดัเจน ไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงผา่น SIPOC เพยีง
อยา่งเดยีว

          การประเมนิผลการดําเนนิงานที�ระบวุา่ “ทําจรงิอยา่งทั�วถงึ/สมํ�าเสมอ” และ “มกีารปรับปรงุอยา่ง
ตอ่เนื�อง” มแีนวทางในการพจิารณา ดงันี�

          ๑) ทําจรงิอยา่งทั�วถงึ/สมํ�าเสมอ : การถา่ยทอดแนวทางปฏบิตัใิหท้ั�วถงึทั �งองคก์ร โดยการสรา้ง
ความมั�นใจ ในการดําเนนิงานตามแนวทางปฏบิตัดิงักลา่วในทกุผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งในกระบวนการนั�นๆ ได ้
อยา่งครบถว้น

          ๒) ปรับปรงุอยา่งตอ่เนื�อง : ปรับปรงุกระบวนการที�ผา่นมา โดยใชฐ้านขอ้มลูจรงิเพื�อปรับปรงุ
กระบวนการดําเนนิงานและการปรับปรงุกระบวนการดงักลา่วสามารถแสดงใหเ้ห็นผลลพัธท์ี�ดขี ึ�นจากการ
ปรับปรงุกระบวนการนั�น

สําหรับการประเมนิตามบรบิทของรัฐวสิาหกจิมแีนวทางในการพจิารณา เชน่ พจิารณาตามนโยบาย/
ทศิทาง/ยทุธศาสตรข์องรัฐวสิาหกจิ ลกัษณะการดําเนนิธรุกจิ ความเพยีงพอของทรัพยากร (บคุลากร
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ) ขอ้จํากดัทางดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง
เป็นตน้

หลกัการของการกาํหนด Maturity Level 
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