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หัวข้อการบรรยาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
จุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
Deming Prize Award
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal)
กระบวนการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
แนวคิดของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance)
ความเชื่อมโยงระหว่าง SEPA กับ CG
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พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การตัง้ ต้นงานนีส้ ําคัญที่สุด คือ คําว่า
“ตั้ง” นัน้ ก็มีไว้ เพราะว่า สําหรับการ
ทํางานใดๆ ก็จะต้องมีความมัน่ ใจ ตั้งใจ
นัน้ ก็คอื เอาใจตั้งในงาน หรืออีกอย่างเอา
งานมาตัง้ ไว้ข้างหน้าใจ เมื่อเอางานมาตัง้
ไว้ข้างหน้าใจ หรือเอาใจตัง้ ไว้ในงานนัน้
เชื่อว่างานก็คงสําเร็จลุล่วงไปได้โดยดี
ตั้งใจนั้นก็ประกอบด้วย การตัง้ ทุกสิ่งทุก
อย่างที่มอี ยู่ในใจ คือ ความสามารถ
ความรู้ และความดีของตัว ให้ใส่ลงไป
ในงาน และงานนัน้ ก็จะมีความสําเร็จ มี
คุณ และเป็นเกียรติสําหรับตนเอง เป็น
เกียรติสําหรับหมู่คณะ สําหรับ
ประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

ตอบสนองทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี
เ กิ ด ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส มั่ น ใ จ แ ล ะ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ ง ทํ า ให้
บุคลากรปฏิบัติ งานอย่างมีจิ ตสํ านึ ก
ความ รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อต่ น เ อง ต่ อ
ประชาชน และต่อสังคมโดยรวม

ประโยชน์สุข
ของประชาชน

ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารและการ
ทํางานเพื่อตอบสนองควาดคาดหวัง
และความต้องการของประชาชนที่มี
ความสลับซับซ้อน หลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มีส่วนน่วม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ป รั บ รู ป แ บ บ ก า ร ทํ า ง า น ใ ห้ มี
ลั ก ษณะเชิ ง บู ร ณาการ เกิ ด การ
แสวงหาความร่ ว มมื อ และสร้ า ง
เครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิด
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เก่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่ ง สู่ ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก า ร ที่ มี ขี ด
สมรรถนะสู ง บุ ค ลากรมี ค วาม
พร้ อ มและความสามารถในการ
เรียนรู้ คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและ
ปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสมต่ อ
สถานะการณ์ต่างๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

บริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย
รวดเร็ว คล่องตัว และทันการณ์
องค์การแห่งการเรียนรู้
นวัตกรรมและ
การปรับตัว

ตอบสนองทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ประโยชน์สุข
ของประชาชน

ดี

กํากับดูแล
ตนเองที่ดี
การทํางานบน
พื้นฐานของ
ความไว้วางใจ

เครื่อข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ

มีส่วนน่วม
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เชื่อมโยงการทํางาน
แนวดิ่งและแนวราบ

เก่ง

องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง
สร้างความเข็มแข็ง
หล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่
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แต่ละปีจะมีการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศซึ่งหนึ่งในเรื่องที่จัดอันดับคือ ความมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency) ที่จะ
พิจารณาอยู่หลากหลายประเด็ น ทั้งในเรื่องของการใช้-จ่า ย
การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ความโปร่ ง ใส ความยุ ติ ธ รรม การเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การกระจายของรายได้
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานภาครัฐจะสะท้อนที่อัตราเงินเดินและโบนัสของ
ผู้บริหารและพนักงานของภาครัฐด้วย

ตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดี
เงินเดือนต่อปีของผู้นํา
Singapore $2,470,000
Hong Kong $ 516,000
USA
$ 400,000
Ireland
$ 341,000
France
$ 318,000
Germany
$ 303,000
UK
$ 279,000
Canada
$ 246,000
Japan
$ 243,000
Australia
$ 229,000
Thailand
$ 50,000
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ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

ที่มา : International Institute for Management Development (2010)
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การจัดอันดับการฉ้อราษฎร์บังหลวงของประเทศ

Corruption Perception Index
(CPI) เป็นอันดับการฉ้อราษฎร์บัง
หลวงของประเทศต่ างๆในโลก ซึ่ ง
CPI ของไทยตั้งแต่ปีค.ศ. 2001
จนถึง 2009 เป็นดังนี้
ปีค.ศ. 2001
61
ปีค.ศ. 2002
64
ปีค.ศ. 2003
70
ปีค.ศ. 2004
64
ปีค.ศ. 2005
59
ปีค.ศ. 2006
63
ประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับ
ปีค.ศ. 2007
84
ประเทศญี่ปุ่นอยู่อันดับ
ปีค.ศ. 2008
80
ประเทศเกาหลีใต้อยู่อันดับ
ปีค.ศ. 2009
84
ประเทศมาเลย์เซียอยู่อันดับ
ปีค.ศ. 2010
78

2010

2009

1
17
39
56

4
18
40
47

ที่มา : Transparency International, Corruption Perception Index.
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William Edwards Deming (October 14, 1900 - December 20,
1993) เป็นนักสถิติชาวอเมริกันและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้นําเสนอ
แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดยเฉพาะทางด้านการผลิต
และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นเพราะทํา
ให้ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาประเทศของตนเอง
จนกลายเป็นผู้นําเศรษฐกิจของโลกได้
แนวคิดที่โด่งดังได้แก่ PDCA Model ซึ่ง
เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ที่ได้ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
แนวคิดเกี่ยวกับกับพัฒนาคุณภาพการ
บริหารนั้นได้รับการยอมรับจนมีรางวัลทางด้านนี้ชื่อว่า Deming Prize
Award ที่จะมอบให้กับบริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยม และรางวัลนี้ก็
ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ด้านอื่นๆต่อมา ไม่ว่าจะเป็น MBNQA ของ Malcolm Baldrige, Six
Sigma, Total Quality Management, Total Quality Assurance เป็น
ต้น

Deming Prize Award
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Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)

Malcolm Baldrige National Quality Award
Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987)
เป็น Secretary of Commerce ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในสมัยของอดีตประธานาธิบดี Ronald Regan ซึ่งมีบทบาท
อย่ า งสู ง ในการสร้ า งขี ด ความสามารถของอเมริ ก าทั้ ง ใน
ภาครัฐและอุตสาหกรรม Baldrige ได้ทุ่มเทให้กับการ
พัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและมีส่วนในการ
ผลั ก ดั น เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การเชิ ง คุ ณ ภาพจนกลายเป็ น
กฎหมาย โดยมี ส่ ว นร่ ว มในการร่ า งกฎหมายปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ
Quality Improvement Act of 1987 จนทําให้บริษัทชั้น
นําและหน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสนใจในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การอย่ า งเต็ ม ที่ และในก็ มี ก ารให้
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการของประเทศอเมริกา ซึ่งได้
ใช้ชื่อรางวัลว่า Malcolm Baldrige National Quality
Award ซึ่งเป็นต้นแบบของ TQA และ PMQA ในประเทศ
ไทย
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State Enterprise Performance Appraisal : SEPA

ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ที่มา : Malcolm Baldrige National Quality Award (ดัดแปลงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal)
EFQM3
EU (1991)

Canada Award
(1984)

Japan Quality
Award (1994)
MBNQA1

Deming Prize
Japan (1951)

TQA4(2001)

USA (1987)

SEPA6(2008)
Singapore
Quality
Award (1988)
1 MBNQA
2 ABEA
3 EFQM
4 TQA
5 PMQA
6 SEPA

:
:
:
:
:
:

Malcolm Baldrige National Quality Award
Australian Business Excellence Awards
European Foundation Quality Management
Thailand Quality Award
Public Sector Management Quality Award
State Enterprise Performance Appraisal

ABEA2
Australia (1988)

PMQA5
(2003)
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คณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบการนํา
รูปแบบการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report: SAR) และ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award: TQA)
มาประยุกต์ใช้กับระบบประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้
ชื่อว่าระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal: SEPA)
โดยมีการประเมินใน 3 หัวข้อ คือ
ภาวะผู้นํา
กระบวนการบริหาร
ผลสัมฤทธิ์ทสี่ มดุล
โดยแบ่งหัวข้อการพิจารณาเป็น 7
หมวดตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีรัฐวิสาหกิจ นํา
ร่องคือ ปตท. กฟน. และ ธกส.

กรอบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
กรอบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
Process
Balance
Leadership
Management
Performance
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กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ประเมินตนเอง

OFI

ระบุโอกาสในการปรับปรุง

วางแผนการปรับปรุง
ดําเนินการปรับปรุง

จัดทําเป็นมาตรฐาน
ตรวจประเมินโดย
ผู้ตรวจประเมินจากภายนอก

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการจะเริ่ม
ตั้งแต่การประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อให้
ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงซึ่งจะ
นํามาจัดอันดับเพื่อจัดทําเป็นแผนปรับปรุง
องค์กร และนําไปสู่การปรับปรุงองค์กรเพื่อให้
เป็นมาตรฐานในการขยายผลไปสูก่ ารปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กรและได้รับการตรวจประเมินจาก
ภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการนั้นมีมาตรฐานจริงๆ ทั้งนี้การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจะมุ่งเน้นที่การ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ธรรมาภิบาล (Good Governance)

Good Governance
ดี

กํากับดูแล

“ธรรมาภิบาล” หรือ “การกํากับดูแลที่ดี” เป็นคําที่มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า Good Governance ซึ่งหากพิจารณาถึงสาระ
ของคําว่า Govern แล้วจะเข้าใจได้ว่าการกํากับดูแลนั้นคือการ
เฝ้าดูแลให้ดําเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ดี ให้อยู่ภายใต้กรอบ
การทํางานที่ดี
ดังนัน้ ธรรมาภิบาลในองค์กรจึงหมายถึง การกําหนดหลักการ
กติกา และกลไกที่มีระบบการกํากับดูแลที่ดีและเหมาะสม
(Self governance) ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้าง ระบบการ
บริหารงาน ขัน้ ตอนกระบวนการทํางานมาตรฐานการบริหาร
ภาครัฐ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
สําคัญๆ ในการบริหารจัดการและดําเนินงานขององค์กรใน
ภาครัฐยุคใหม่ สร้างความมัน่ คงในสังคม และเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีเสถียรภาพ มีคณ
ุ ค่า เป็นกลไกที่น่าเชือ่ ถือ และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม
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1. หลักคุณธรรม
2. หลักนิติธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักความมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

ธรรมาภิบาล (Good Governance)
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดไว้โดยได้เสนอเป็นระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่า หลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย 6 หลักการ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการทั้ง 6 ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความ
สมดุล” ในมิติต่างๆไว้ เช่น หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุล
ระหว่างตนเองกับผู้อื่น คือไม่เบียดเบียน ผู้อื่นหรือตัวเองจน
เดือดร้อน ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก็เพื่อมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุล
ดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ ส่วนหลักความรับผิดชอบ ก็ต้อง
สมดุลกับเสรีภาพที่เป็นสิ่งที่สําคัญของทุกคน และหลักความคุ้มค่า
ก็ต้องสมดุลกับหลักอื่นๆ เช่น บางครั้งองค์การอาจมุ่งความคุ้มค่าจน
ละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือบางครั้งที่หน่วยงาน
โปร่งใสมากจนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับที่สําคัญในการประกอบกิจการ
ความสมดุลจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของธรรมาภิบาล
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ธรรมาภิบาล (Good Governance)
UNESCAP ได้กําหนดว่า หลักธรรมาภิบาล ควรประกอบด้วย 8
หลักการคือ
1. การมีส่วนร่วม (Participatory)
2. นิติธรรม (Rule of law)
3. ความโปร่งใส (Transparency)
4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness)
5. ความสอดคล้อง (Consensus oriented)
6. ความเสมอภาค (Equity and inclusiveness)
7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and
Efficiency) และ
8. การมีเหตุผลอธิบายได้ (Accountability)
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องค์ประกอบที่สําคัญของการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
องค์ประกอบที่สําคัญของการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
ผู้นํา / ผู้บริหารภายในองค์กร
คณะทํางานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กร
ความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร
กระบวนการขับเคลื่อนทางด้านจริยธรรม
หลักปฏิบัติในการทํางาน
ระดับของจริยธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดทางด้านธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส
ความเสมอภาค (เพศ เชื้อชาติ ศาสนา)
ความซื่อสัตย์
ความมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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หลักจริยธรรมในการปฏิบัติตน (Ethical Code of Conduct)

องค์การทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ จะจัดทําคู่มือเชิงจริยธรรมประจําองค์กร ซึ่งมักจะมีชื่อแตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือการกํากับดูและกิจการที่ดี หรือ Standards of
Corporate Conduct หรือ Code of Conduct เพื่อให้พนักงานยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อได้
เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะมีหลักปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยไม่ขัดต่อข้อกําหนด
ทางจริยธรรมขององค์การ ซึ่งในทางปฏิบัติข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ควรที่จะได้ทบทวนคู่มือเชิง
จริยธรรม หรือ หลักจริยธรรมในการปฏิบัตตน อย่างละเอียด และควรทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้
อันจะนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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แนวคิดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการการระบุผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทัง้ ที่มีส่วนได้และส่วนเสีย รวมทั้งมีการประเมินความ
สนใจหรือความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ทั้งนี้การวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียนี้จะทําให้เกิดความชัดเจนว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด
จะมีอิทธิพลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวของงาน โดยผู้มีส่วน
ได้เสียอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสีย
หลัก (Primary Stakeholders) และผู้มีส่วนได้เสียรอง
(Secondary Stakeholders) ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary
Stakeholders) คือบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การที่มีความสนใจ
ในโครงการหรือสิง่ ที่กําลังดําเนินการและได้รับผลกระทบโดยตรง
จากโครงการหรือความเสี่ยงของโครงการ และในขณะเดียวกันก็
หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์การที่มีอิทธิพลหรือสามารถ
สร้างผลกระทบให้แก่โครงการได้โดยตรง สําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
รอง (Secondary Stakeholders) คือบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
องค์การทีไ่ ม่ได้มีความสนใจในโครงการโดยตรงแต่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการ และในขณะเดียวกันก็
อาจจะมีอิทธิพลต่อการดําเนินการของโครงการทางอ้อม
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
กฟผ. ได้วิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 8 กลุ่มในแผน
แม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมระยะปีพ.ศ. 2551-2555 (CSR Master Plan
2009-2013)
The Media and
Journalists
Communities around
Power Plants

Academics/NGOs/
Civil Society

Government and
Regulators

EGAT

Primary Customers /
General Consumers

Financial
Institutions
Employees and
Labor Unions

Trading Partners /
Business Alliances

กฟผ. ยังได้วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง (Needs &
Expectations) ตลอดจนประเด็นขัดแย้ง (Issues in Conflicts) ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้แล้ว
ที่มา : Corporate Social Responsibility Report 2009, EGAT
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Thailand Quality Award (TQA)

ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ที่มา : Malcolm Baldrige National Quality Award (ดัดแปลงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ)
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เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (2552 2553)
ประเด็นพิจารณา
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.1 การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมายที่สําคัญ

1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ*
1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
1.4 การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด
1.5 การบริหารจัดการประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.6 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.7 การส่งเสริมการดําเนินงานด้าน CG และ CSR*
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2 การส่งเสริมความรู้ ความสามารถ
รวม

น้ําหนัก (ร้อยละ)
2552
2553
90
90
20
20
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
20
10
10
6
6
4
4
100
100

เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจปี 2553 ในเรื่องบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่สําคัญๆมีสองเรื่องคือ CG และ CSR ที่เพิ่มน้ําหนัก
ความสําคัญขึ้นอีก 5% จาก 15% ในปี 2552 เป็น 20% ในปี 2553
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ TRIS Corp.
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การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

ปรับปรุงข้อ 1.6 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
ในรายงานประจําปี โดยเพิ่มประเด็นการเปิดเผยสารสนเทศของ
คณะกรรมการ และนโยบายและกิจกรรมส่งเสริมด้าน CG&CSR

 ประวัติคณะกรรมการ
 รายละเอียดรายชือ่ รัฐวิสาหกิจ/บริษัท
ที่กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูง

 รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น)

การแสดง
ความรับผิดชอบของ
กรรมการตรวจสอบ

ที่สําคัญที่กรรมการถือครอง
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

ความเห็นผู้สอบบัญชี

ด้านการเงิน

งบการเงิน

ด้านที่ไม่ใช่
การเงิน

 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Connected Transactions)
การเข้าประชุม/โครงสร้าง/
ค่าตอบแทนกรรมการ

คําอธิบายและวิเคราะห์
ผลการดําเนินงาน
(MD&A)

สภาพธุรกิจ
 นโยบายและกิจกรรมส่งเสริม CG

ภาพรวม

ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน

การวิเคราะห์
ทางการเงิน

ปัจจัยที่มี
อิทธิพล

ผู้มีส่วนได้เสีย
 นโยบายและกิจกรรม CSR

ที่มา : TRIS Corp., 2553
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การส่งเสริมการดําเนินงานด้าน CG และ CSR

ข้อ 1.7 ให้ความสําคัญกับการส่งการกํากับดูแลที่ดี (Corporate Governance : CG) และการ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
องค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
องค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

การส่งเสริม
การดําเนินงาน
ด้าน CG
และ CSR

กําหนดผู้รับผิดชอบและคณะทํางานด้าน CSR
กําหนดผู้รับผิดชอบและคณะทํางานด้าน CSR

โครงสร้างของคณะอนุกรรมการ

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และ
แผนการดําเนินงานด้าน CSR

กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบด้าน CG

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน รวมถึง ชุมชน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และ
แผนการดําเนินงานด้าน CG

บทบาทของคณะกรรมการในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงาน

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานในกิจกรรมส่งเสริม CG

การประเมินผลสําเร็จและ
ผลประโยชน์ที่มีตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย

บทบาทของคณะกรรมการในการติดตาม
รายงานผล และประเมินผลสําเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม

การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่มา : TRIS Corp., 2553
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การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยกร่าง
ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บริษัทจดทะเบียนและกิจการทั่วไป โดยมีอยู่
ด้วยกัน 8 หมวด ได้แก่
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และ
8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการ
2. การวางแผน
5. การมุง่ เน้น
เชิงยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
จัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้
และกลยุทธ์
1. การนํา
7. ผลลัพธ์
องค์กร
การดําเนินการ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการ
6. การจัดการ
กระบวนการ
จัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มี
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
1. การนําองค์กร
เชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถอื หุ้น
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งนําไปสู่ความ 1.1 การนําโดยผู้นําระดับสูง
1.2 ธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เติบโตและเสถียรภาพทาง
อธิบายการดําเนินการที่ผู้บริหาร
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ระดับสูงใช้ในการนําทิศทางและทํา
อธิบายระบบธรรมภิบาล การ
3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

ให้รัฐวิสาหกิจเกิดความยัง่ ยืน
รวมทั้งอธิบายการดําเนินการที่
ผู้บริหารระดับสูงสือ่ สารกับพนักงาน
และกระตุ้นให้มีผลการดําเนินงานที่
ดี

หลักการบริหารที่เกี่ยวข้อง
Branding
Leadership
ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม
Balanced Scorecard
ข. การสือ่ สารและผลการดําเนินงาน
Transparency
ขององค์กร
ISO 31000 (Risk Management)

ดําเนินการเพือ่ แสดงความ
รับผิดชอบต่อประเทศและสังคม
และพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและเป็น
องค์กรที่ดีในสังคม
ก. ธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ
ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม
ค. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และชุมชนที่สําคัญ
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แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
2. การวางแผน
5. การมุง่ เน้น
เชิงยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
ธรรม เป็นการทําให้เกิดความ
และกลยุทธ์
1. การนํา
7. ผลลัพธ์
องค์กร
การดําเนินการ
เชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี
6. การจัดการ
กระบวนการ
ต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ธุรกิจ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมในการดําเนิน
1. การนําองค์กร
ธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์
อื่นทีอ่ าจได้มาจากการดําเนินงานที่
ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 1.1 การนําโดยผู้นําระดับสูง
1.2 ธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

อธิบายการดําเนินการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงใช้ในการนําทิศทางและทํา
ให้รัฐวิสาหกิจเกิดความยัง่ ยืน
รวมทั้งอธิบายการดําเนินการที่
ผู้บริหารระดับสูงสือ่ สารกับพนักงาน
และกระตุ้นให้มีผลการดําเนินงานที่
ดี

หลักการบริหารที่เกี่ยวข้อง
Transparency
ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม
ISO 31000 (Risk Management) ข. การสือ่ สารและผลการดําเนินงาน
ขององค์กร

อธิบายระบบธรรมภิบาล การ
ดําเนินการเพือ่ แสดงความ
รับผิดชอบต่อประเทศและสังคม
และพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและเป็น
องค์กรที่ดีในสังคม
ก. ธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ
ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม
ค. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และชุมชนที่สําคัญ
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
เนื่องด้วยทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจัยสําคัญของธุรกิจในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น
ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และเงื่อนไขในการทํางาน ให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้
มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจน
ได้รับโอกาสในการฝึกฝนและ
เพิ่มพูนทักษะในการทํางาน
มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
Social Responsibility (ISO
26000) เริ่มใช้โดยสมัครใจในปี
ค.ศ.2010)
Happy Workplace

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

5. การมุง่ เน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

5. การมุง่ เน้นทรัพยากรบุคคล
5.1 ความผูกพันของบุคลากร

5.2 สภาพแวดล้อมของ
บุคลากร

อธิบายวิธกี ารสร้างความผูกพัน จ่าย
ค่าตอบ แทน และให้รางวัลบุคลากร
เพื่อให้มีผลการดํานินการที่ดอี ย่างไร
บุคลากรและผู้นําได้รบั การพัฒนา
เพื่อให้มีผลการดําเนินที่ดอี ย่างไร และ
รัฐวิสาหกิจประเมินความผูกพันของ
บุคลากร และใช้ผลการประเมินนั้น
อย่างไรเพื่อให้มีผลการดําเนินการที่ดี

อธิบายวิธีการในการบริหารขีด
ความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร เพื่อให้งานของรัฐวิสาหกิจ
บรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งการรักษา
บรรยากาศในการทํางานที่มีความ
ปลอดภัย การป้องกันภัย และได้รบั
การสนับสนุน

ก. การสร้างคุณค่าแก่บุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
ค. การประเมินความผูกพันของ
บุคลากร

ก. ขีดความสามารถและอัตรา
กําลังบุคลากร
ข. บรรยากาศการทํางานของ
บุคลากร
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แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
2. การวางแผน
5. การมุง่ เน้น
เชิงยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
องค์กรจะต้องทําให้มั่นใจได้ว่า
และกลยุทธ์
1. การนํา
7. ผลลัพธ์
องค์กร
การดําเนินการ
สินค้า และ/หรือ บริการของธุรกิจ
6. การจัดการ
กระบวนการ
ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
อันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ธุรกิจ
ควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า
3. การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับบริการ และตลาด
และ/หรือบริการให้มีความเป็น
สากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
3.2 ความสัมพันธ์และ
ได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้า และ/ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า
ผู
ร
้
บ
ั
บริ
ก
าร
และตลาด
และผู้รับบริการ
หรือบริการเพื่อเป็นประโยชน์ใน
อธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์
การช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย อธิบายวิธีการกําหนดความต้องการ
3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

หลักการบริหารที่เกี่ยวข้อง
Six Sigma, TQM, TQA
การคุ้มครองผู้บริโภค
Market Intelligence
Social CRM (CRM 2.0)

ความจําเป็น ความคาดหวัง และ
ความนิยมของลูกค้าและตลาด เพือ่
ทําให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้า และ
สามารถสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

เพือ่ ให้ได้ลกู ค้า สร้างความพึงพอใจ
และรักษาลูกค้าไว้ เพือ่ เพิม่ ความ
ภักดี รวมทั้งให้อธิบายวิธีการ
ประเมินความพึงพอใจและความไม่
พึงพอใจของลูกค้า

ก. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า
ผู้รับบริการ และตลาด

ก. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
และผู้รับบริการ
ข. การประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าและผู้รับบริการ
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แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
2. การวางแผน
5. การมุง่ เน้น
เชิงยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล
องค์กรควรจัดกิจกรรมทางสังคม
และกลยุทธ์
1. การนํา
7. ผลลัพธ์
องค์กร
การดําเนินการ
และ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
6. การจัดการ
กระบวนการ
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
สังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตสินค้า และ/หรือ
3. การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้รับบริการ และตลาด
บริการของธุรกิจโดยการแสดงตัว
เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น
3.2 ความสัมพันธ์และ
พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า
ผู
ร
้
บ
ั
บริ
ก
าร
และตลาด
และผู้รับบริการ
หยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชน
อธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์
และสังคม ที่เกิดจากกระบวนการ อธิบายวิธีการกําหนดความต้องการ
ความจําเป็น ความคาดหวัง และ
เพือ่ ให้ได้ลกู ค้า สร้างความพึงพอใจ
ความนิยมของลูกค้าและตลาด เพือ่
และรักษาลูกค้าไว้ เพือ่ เพิม่ ความ
ดําเนินงานของธุรกิจในที่สุด
3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

หลักการบริหารที่เกี่ยวข้อง
Public Private Partnership
Public Participation

ทําให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ยังคงเป็นที่ต้องการของลูกค้า และ
สามารถสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

ภักดี รวมทั้งให้อธิบายวิธีการ
ประเมินความพึงพอใจและความไม่
พึงพอใจของลูกค้า

ก. ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า
ผู้รับบริการ และตลาด

ก. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
และผู้รับบริการ
ข. การประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าและผู้รับบริการ
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5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
(ต่อ)
องค์กรควรจัดกิจกรรมทางสังคม
และ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตสินค้า และ/หรือ
บริการของธุรกิจโดยการแสดงตัว
เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น
พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและ
หยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชน
และสังคม ที่เกิดจากกระบวนการ
ดําเนินงานของธุรกิจในที่สุด
หลักการบริหารที่เกี่ยวข้อง
Public Private Partnership
Public Participation

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

5. การมุง่ เน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

6. การจัดการกระบวนการ
6.1 การออกแบบระบบงาน

6.2 การจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน

อธิบายวิธกี ารกําหนดความสามารถ
พิเศษ รวมทั้งการออกแบบระบบงาน
และกระบวนการที่สําคัญเพื่อสร้าง
คุณค่าแก่ลูกค้า เพื่อเตรียมพร้อม
สําหรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และ
เพื่อให้รฐั วิสาหกิจได้รบั ความสําเร็จ
และมีความยั่งยืน

อธิบายวิธกี ารนํากระบวนการทํางาน
ที่สําคัญไปปฏิบัติ จัดการ และ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญ
เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า รวมทั้งทํา
ให้รฐั วิสาหกิจประสลความสําเร็จ
และยั่งยืน

ก. ความสามารถพิเศษ
ข. การออกแบบกระบวนการทํางาน
ค. ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

ก. การจัดการกระบวนการทํางาน
ข. การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
องค์กรมีหน้าที่ในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่
ร่วมกันของทุกคน รวมทั้งการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลก

มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
ISO 14000

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

5. การมุง่ เน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

1. การนําองค์กร
1.1 การนําโดยผู้นําระดับสูง

1.2 ธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

อธิบายการดําเนินการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงใช้ในการนําทิศทางและทํา
ให้รัฐวิสาหกิจเกิดความยัง่ ยืน
รวมทั้งอธิบายการดําเนินการที่
ผู้บริหารระดับสูงสือ่ สารกับพนักงาน
และกระตุ้นให้มีผลการดําเนินงานที่
ดี

อธิบายระบบธรรมภิบาล การ
ดําเนินการเพือ่ แสดงความ
รับผิดชอบต่อประเทศและสังคม
และพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและเป็น
องค์กรที่ดีในสังคม

ก. วิสยั ทัศน์และค่านิยม
ข. การสือ่ สารและผลการดําเนินงาน
ขององค์กร

ก. ธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ
ข. พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม
ค. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และชุมชนที่สําคัญ
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7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดําเนินธุรกิจสามารถนํา
แนวคิด CSR มาประยุกต์
ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เข้ากับการวางแผนกล
ยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างกลมกลืน

หลักการบริหารที่เกี่ยวข้อง
Strategic Planning
Result-Based Management

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

1. การนํา
องค์กร

5. การมุง่ เน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 การกําหนดยุทธศาสตร์

2.2 การถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์เพื่อนําไป
ปฏิบตั ิ

อธิบายวิธีการกําหนดความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมถึง
การดําเนินการกับความท้าทายและ
การส่งเสริมความได้ เปรียบเหล่านี้
ให้สรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ที่สําคัญและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ไปสูแ่ ผน ปฏิบัติการ
สรุปแผนปฏิบัติการและตัววัดหรือ
ดัชนีชี้วดั ที่สําคัญของผลการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
คาดการณ์ผลการดําเนินการใน
อนาคตเปรียบเทียบกับตัววัดหรือ
ดัชนีชี้วดั ดังกล่าว

ก. การกําหนดยุทธศาสตร์
ข. การกําหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ถ่ายทอดเพือ่ นําไปปฏิบัติ
ข. การคาดการณ์ผลการ
ดําเนินการ
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7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการ
ดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
(ต่อ)
การพัฒนาความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การดําเนินงานด้าน
CSR และนํามาปรับใช้ คิดค้นให้
เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถ
สร้างประโยชน์สูงสุดทั้ง ต่อธุรกิจ
และสังคมไปพร้อม ๆ กัน
(innovative business)

หลักการบริหารที่เกี่ยวข้อง
Knowledge Management
MIS, ERP
Management Cockpit
ISMS (ISO 27000)

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

5. การมุง่ เน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์
และการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ
อธิบายวิธีการวัด วิเคราะห์ ทําให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ทบทวน และปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ โดยการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วน
ของรัฐวิสาหกิจ อธิบายวิธีการนําผล
การทบทวนไปใช้ในการประเมินผล
และปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็น
ระบบ
ก. การวัดผลการดําเนินการ
ข. การวิเคราะห์ การทบทวน และ
การปรับปรุงผลการดําเนินการ
ของรัฐวิสาหกิจ

4.2 การจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการจัดการความรู้
อธิบายวิธีการที่ทําให้มั่นใจว่าข้อมูล
สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์
ที่จําเป็นสําหรับบุคลากร ผูส้ ่งมอบ
คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และรวมทั้ง
ลูกค้า มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน
และให้อธิบายวิธีการสร้างและ
จัดการสินทรัพย์ทางความรูข้ อง
รัฐวิสาหกิจ
ก. การบริหารทรัพยากรด้าน
สารสนเทศ
ข. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ
และความรู้
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8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม - องค์กรควรให้
ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่
สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตาม
แนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่าง
ครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุก
ฝ่ายแล้ว ยังช่วยในการสอบทานให้
ธุรกิจทราบได้ว่า ได้ดําเนินการใน
เรื่อง CSR ตรงกับเป้าหมายที่วาง
ไว้

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคม
ลักษณะสําคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

1. การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

5. การมุง่ เน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

3. การให้ความสําคัญ
กับลูกค้าและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์
และการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ
อธิบายวิธีการวัด วิเคราะห์ ทําให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ทบทวน และปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ โดยการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วน
ของรัฐวิสาหกิจ อธิบายวิธีการนําผล
การทบทวนไปใช้ในการประเมินผล
และปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็น
ระบบ
ก. การวัดผลการดําเนินการ
ข. การวิเคราะห์ การทบทวน และ
การปรับปรุงผลการดําเนินการ
ของรัฐวิสาหกิจ

4.2 การจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการจัดการความรู้
อธิบายวิธีการที่ทําให้มั่นใจว่าข้อมูล
สารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์
ที่จําเป็นสําหรับบุคลากร ผูส้ ่งมอบ
คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และรวมทั้ง
ลูกค้า มีคุณภาพและพร้อมใช้งาน
และให้อธิบายวิธีการสร้างและ
จัดการสินทรัพย์ทางความรูข้ อง
รัฐวิสาหกิจ
ก. การบริหารทรัพยากรด้าน
สารสนเทศ
ข. การจัดการข้อมูล สารสนเทศ
และความรู้
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
พันธกิจที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม
ผู้บริหารที่ใส่ใจและเข้าใจในความสําคัญ
ผู้ปฏิบัติงานที่ตั้งใจและเข้าใจเป้าหมายการทํางานทีช่ ัดเจน
การกระจายอํานาจการตัดสินใจทีด่ ี
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
วัฒนธรรมการทํางานที่สร้างสรรค์
ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์
ภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ระบบการประเมินผลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
ความต่อเนื่องของการดําเนินการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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กรณีศึกษา : Whistle Blowing
สํ า หรั บ องค์ ก รที่ ไ ม่ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี อ าจจะต้ อ งประสบกั บ
เหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นหรืออาจจะไม่
สามารถดํ า เนิ น การต่ อ ไปได้ และผู้ ที่ ทํ า ให้ เ รื่ อ งราวที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
เปิดเผยออกมาต่อสาธารณะเรียกว่า “Whistleblower” และองค์กร
ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ Whistle blowing เพราะจะทํา
ให้เกิดแต่ผลเสียต่อองค์กร

ที่มา : Time Magazine, January 2003
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องค์กรในประเทศทั่วโลกได้ให้
ความสําคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่สาํ คัญของผลตอบแทน
ที่ผู้บริหารได้รับเพื่อให้ทราบว่า
การจ้างบุคคลนั้นเข้ามาบริหาร
มีความคุ้มค่าแก่องค์กรหรือไม่

กรณีศึกษา : การเปิดเผยผลตอบแทนของผู้บริหาร

ที่มา : BusinessWeek Magazine (May, 2003)
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กรณีศึกษา : กองทุนเพื่อสังคม
การช่วยเหลือสังคม
กลายเป็นเป้าหมายหลัก
ของภาคเอกชน ด้วยการ
แบ่งปันผลกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจมาแบ่งปันสู่
สังคมโดยการสร้างเป็น
โครงการเพื่อสังคม ใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะใน
เรื่องที่สงั คมต้องการความ
ช่วยเหลือมากๆ แต่ยัง
ขาดทุนสนับสนุนอยู่อีก
จํานวนมาก อาทิ ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
การศึกษา การสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปะ ด้าน
วัฒนธรรม และสิทธิสัตว์
เป็นต้น

