
แบบฟอรม์ 2.3  แบบฟอรม์รายงานผลการดําเนนิการในหมวด 3 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 3 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

CS 1 :  
สว่นราชการมกีาร
กําหนดกลุม่ผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ตามพันธกจิ  เพือ่ให ้
ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีที่
ครอบคลมุทกุกลุม่ 

 

       ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

- สคร. ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการพัฒนาและเพิม่
มลูคา่รัฐวสิาหกจิใหเ้ป็นเครือ่งมอืของภาครัฐในการ
พัฒนาประเทศอยา่งยัง่ยนื โดยมภีารกจิหลกัในการ
บรหิารและพัฒนารัฐวสิาหกจิและหลักทรัพยข์องรัฐ  
โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการกํากบัดแูล   
การประเมนิผล และการพัฒนารัฐวสิาหกจิ  เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพรัฐวสิาหกจิและสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่
ทรัพยส์นิของรัฐ ดงันัน้ ผูบ้รหิารของ สคร. จงึไดใ้ห ้
ความสําคญัในการดําเนนิการใหส้อดคลอ้งตามภารกจิ
ดงักลา่ว รวมถงึการพจิารณากลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีหลกัของ สคร. เพือ่เรยีนรูค้วามตอ้งการและ
ปรับปรงุการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงั
ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแตล่ะกลุม่ 
- ประกอบกบัในปี 2552 กระทรวงการคลงัไดม้กีาร
ปรับปรงุยทุธศาสตร ์สคร. จงึไดม้กีารประชมุหารอื
รว่มกนัเพือ่กําหนดยทุธศาสตรแ์ละจัดทําแผนการ
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลงั
ดงักลา่ว สคร. จงึไดม้กีารศกึษาแนวทางการกําหนด
เป้าหมายการบรกิาร ผลผลติ และตวัชีว้ดัในระดบัตา่งๆ 
เพือ่ใชใ้นการจัดทําแผนปฏบิตังิานของสว่นราชการ  
เป็นผลทําให ้สคร. ไดม้กีารปรับปรงุวสิยัทศัน ์พันธกจิ
หลกัตามกฎหมาย และยทุธศาสตร ์สคร. เมือ่วนัที ่         
15 กมุภาพันธ ์2553 (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 1) 
- จากการปรับปรงุพันธกจิหลกัของ สคร. ขา้งตน้ สคร. 
จงึไดม้กีารระดมสมองและหารอืคณะผูบ้รหิารรว่มกบั 
คณะทํางานหมวด 3 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2553 
เพือ่กําหนดกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกั
ของ สคร. ทีส่ามารถเชือ่มโยงการใหบ้รกิารไดค้รบถว้น
ทกุพันธกจิ อนัไดแ้ก ่ 

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบยีบและ
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารและพัฒนา
รัฐวสิาหกจิและหลกัทรัพยข์องรัฐ 

- ผูรั้บบรกิารหลกัตามพันธกจินี ้ไดแ้ก ่
รัฐวสิาหกจิ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
กํากบัรัฐวสิาหกจิ 

- ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัตามพันธกจินี ้ไดแ้ก ่
ประชาชนทัว่ไป 

2. กํากบั ดแูล ตดิตาม ประเมนิผล และพัฒนา
รัฐวสิาหกจิใหม้กีารดําเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย 
แผน กฎหมาย และมาตรการเกีย่วกบัการบรหิารและ
พัฒนารัฐวสิาหกจิ 

- ผูรั้บบรกิารหลกัตามพันธกจินี ้ไดแ้ก ่
รัฐวสิาหกจิ 

- ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัตามพันธกจินี ้ไดแ้ก ่
ประชาชนทัว่ไป 
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3. ใหคํ้าปรกึษาเสนอแนะและใหค้วามชว่ยเหลอื
ดา้นวชิาการของการบรหิารและพัฒนาองคก์รแก่
รัฐวสิาหกจิ 

- ผูรั้บบรกิารหลกัตามพันธกจินี ้ไดแ้ก ่
รัฐวสิาหกจิ 

4. ดําเนนิการบรหิารหลกัทรัพยข์องรัฐใน
รัฐวสิาหกจิและกจิการทีรั่ฐถอืหุน้ตํา่กวา่รอ้ยละ 50 ของ
ทนุทัง้หมด 

- ผูรั้บบรกิารหลกัตามพันธกจินี ้ไดแ้ก ่
รัฐวสิาหกจิ สําหรับกจิการทีรั่ฐถอืหุน้ตํา่กวา่รอ้ยละ 50 
ไมม่ผีูรั้บบรกิารหลกั เนือ่งจากกระทรวงการคลงั โดย 
สคร. เป็นเพยีงผูถ้อืหุน้รายยอ่ย และไมม่บีทบาทในทาง
บรหิาร 

- ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัตามพันธกจิ ไดแ้ก ่
ประชาชนทัว่ไป  

5. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็น
อํานาจหนา้ทีข่อง สคร. หรอืตามทีก่ระทรวงหรอื
คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 2) 
ทัง้นี ้ในการจําแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีขา้งตน้  สคร.ไดม้กีารแบง่กลุม่ดงันี ้
ผูร้บับรกิาร  
ผูรั้บบรกิารของ สคร. ประกอบดว้ย รัฐวสิาหกจิและ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกํากบัรัฐวสิาหกจิ 

1)  รัฐวสิาหกจิ แบง่เป็น 2 กลุม่ตามการใหบ้รกิาร 
(การมอบนโยบายและการกํากบัดแูล) ไดแ้ก ่

1.1 รัฐวสิาหกจิทีม่สีถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

1.2  รัฐวสิาหกจิทัว่ไป 
2) หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกํากบั

รัฐวสิาหกจิ แบง่เป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก ่ 
2.1 หน่วยงานทีเ่ป็นกระทรวงเจา้สงักดัของ

รัฐวสิาหกจิ จํานวน 15 แหง่ 
2.2 หน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกํากบัดแูล

รัฐวสิาหกจิ   
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ สคร. ไดแ้กป่ระชาชนทัว่ไป 
โดยมกีารแบง่กลุม่เป็น 2 กลุม่หลกั   

1) ตวัแทนประชาชนทีต่อ้งการรับรูข้อ้มลูเกีย่วกบั
การกํากบัดแูลรัฐวสิาหกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นักขา่ว
และผูส้ือ่ขา่ว   

2) ประชาชนทัว่ไป 
- การกําหนดกลุม่ดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีทีค่รอบคลมุทกุกลุม่ แสดง Customer Profile/
แสดงตารางความตอ้งการ (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 3)
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หลกัฐานอา้งองิ 
1. หนังสอืสํานักนโยบายและแผน ลงวนัที ่15 
กมุภาพันธ ์2553 
2. หนังสอืคณะทํางานฯ ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2553  
3. ตารางสรปุความเห็นของคณะทํางานฯ เมือ่วนัที ่     
12 พฤษภาคม 2553 ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก         
ผอ. สคร. แลว้ 
 

CS 2 :  
สว่นราชการมชีอ่งทาง
การรับฟังและเรยีนรู ้
ความตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีเพือ่นํามาใช ้
ในการปรับปรงุและ
เสนอรปูแบบการบรกิาร
ตา่ง ๆ โดยแสดงใหเ้ห็น
ถงึประสทิธภิาพของ
ชอ่งทางการสือ่สาร
ดงักลา่ว 

 

       ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

- สคร. มกีารประชมุหารอืรว่มกนัเพือ่กําหนดชอ่งทาง 
การรับฟังและการเรยีนรูค้วามตอ้งการของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่นํามาใชใ้นการปรับปรงุและ
เสนอรปูแบบการบรกิารตา่งๆ หลากหลายชอ่งทาง ซึง่
เป็นชอ่งทางทีส่อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารแกผู่รั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ในแตล่ะกลุม่ของ สคร. อยา่ง
ครอบคลมุ  
- สคร. ไดพ้จิารณาคดัเลอืกชอ่งทางหลกัในการรับฟัง
และเรยีนรูค้วามตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้     
สว่นเสยีแลว้ เห็นวา่การจัดทําแบบสอบถาม/แบบสํารวจ
ความคดิเห็นฯ จะเป็นชอ่งทางทีส่ามารถเขา้ถงึและ
ครอบคลมุการรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุกลุม่ (หลกัฐาน
อา้งองิหมายเลข 1) 
- สคร. ไดจั้ดทําแผนการดําเนนิการปรับปรงุชอ่งทาง
การรับฟังและการเรยีนรูค้วามตอ้งการของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีผา่นชอ่งทางการจัดทําแบบ
สํารวจความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจทีม่ตีอ่
ประสทิธภิาพของชอ่งทางการสือ่สารของ สคร. โดย 
สคร. ไดม้อบหมายใหค้ณะทํางาน หมวด 3 เป็น
ผูรั้บผดิชอบดําเนนิการในโครงการ/กจิกรรมตาม
แผนพัฒนาองคก์าร ประจําปีงบประมาณ 2553 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 2) โดยม ี5 กจิกรรมหลกั 
ดงันี ้
กจิกรรมที ่1  ระดมความคดิเห็นรว่มกนัภายใน สคร. 
เพือ่จัดทําแบบสอบถามความพงึพอใจและความ
ตอ้งการดา้นชอ่งทางการสือ่สารของ สคร.ของ
ผูรั้บบรกิาร (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 3) 
กจิกรรมที ่2  จัดทําแบบสอบถามความพงึพอใจและ
ความตอ้งการดา้นชอ่งทางการสือ่สารของ สคร. ของ
ผูรั้บบรกิาร (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 4) 
กจิกรรมที ่3  จัดสง่แบบสอบถามไปยงัผูรั้บบรกิารที่
เป็นกลุม่เป้าหมาย เพือ่นํามาวเิคราะหแ์ละประมวลผล 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 5) 
กจิกรรมที ่4  รวบรวมแบบสอบถามและนํามาวเิคราะห์
และออกแบบชอ่งทางการสือ่สารและระบบงานทีเ่ห็น
ควรใหม้กีารปรับปรงุประสทิธภิาพ (หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 6) 
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กจิกรรมที ่5  จัดทําสรปุขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรงุประสทิธภิาพชอ่งทางการสือ่สาร
ของ สคร. (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 7) 
 

- สคร. ไดพ้จิารณาผลทีไ่ดรั้บจากการสํารวจความ
คดิเห็นในสว่นของประเด็นปัญหาและอปุสรรคของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และไดม้กีารหารอื
รว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิาร สคร. แลว้เห็นวา่ การดําเนนิการ
ในขัน้ตน้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาและอปุสรรคหลกัที ่สคร. 
สามารถดําเนนิการและถอืปฏบิตัไิดใ้นทนัทแีละไมม่ี
งบประมาณในการดําเนนิการ มดีงันี ้
1. การแกไ้ขปัญหาดา้นการขาดบคุลากรผูรั้บผดิชอบ 
ในการรับประเด็นปัญหาทางโทรศพัท ์ 
แนวทางการแกไ้ข – มอบหมายสํานักงานเลขานุการ
กรมดําเนนิการจัดสรร/มอบหมายบคุลากรมาทําหนา้ที่
ในการใหบ้รกิารทางโทรศพัท ์(หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 8)  
2. การแกไ้ขปัญหาดา้นการเผยแพรข่อ้มลูของ สคร.  
บนเวปไซด ์
 
แนวทางการแกไ้ข – มอบหมายใหท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการจัดสมัมนาดําเนนิการเผยแพรข่อ้มลูภายหลงัจาก
การสมัมนาทกุครัง้ใหค้รบถว้นและรวดเร็วมากยิง่ขึน้  
- มอบหมายใหฝ่้ายสารสนเทศดําเนนิการเผยแพร่
รายละเอยีดของงาน และเบอรต์ดิตอ่ของเจา้หนา้ที ่
สคร. ในแตล่ะสว่นงานผา่นทางเวปไซด ์(หลกัฐาน
อา้งองิหมายเลข 9) 
 

สําหรับขอ้สงัเกตอืน่ๆ ผอ.สคร. เห็นควรใหม้กีารหารอื
แนวทางการปรับปรงุประสทิธภิาพการใหบ้รกิารตอ่ไป 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 10) 
 
หลกัฐานอา้งองิ 
1. บนัทกึชว่ยจําการประชมุผูบ้รหิาร (3M) เมือ่วนัที ่       
22 ตลุาคม 2552 
2. โครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาองคก์าร ของ
หมวด 3 ประจําปีงบประมาณ 2553 
3. บนัทกึชว่ยจําการประชมุผูบ้รหิาร (3M) เมือ่วนัที ่      
9 พฤศจกิายน 2552 
4. แบบสํารวจความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจฯ ตอ่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
5. หนังสอืนําสง่แบบสํารวจความพงึพอใจและไมพ่งึ
พอใจฯ ตอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
6. สรปุผลแบบสํารวจความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ
ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตีอ่
ประสทิธภิาพของชอ่งทางการสือ่สารของ สคร. 
7. หนังสอืสรปุขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรงุประสทิธภิาพชอ่งทางการสือ่สารของ สคร. 
เสนอตอ่ ผอ. สคร. เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2553 
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8. หนังสอืการมอบหมายงานของสํานักงานเลขานุการ
กรม เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2553 
9. การเผยแพรร่ายละเอยีดของงาน และเบอรต์ดิตอ่ของ
เจา้หนา้ที ่สคร. ในแตล่ะสว่นงานผา่นทางเวปไซด ์
10. บนัทกึชว่ยจําการประชมุผูบ้รหิาร (3M) เมือ่วันที ่ 
28 มถินุายน 2553 

CS 3 :  
สว่นราชการมรีะบบที่
ชดัเจนในการรวบรวม
และจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
/ ขอ้เสนอแนะ / 
ขอ้คดิเห็น / คําชมเชย  
โดยมกีารกําหนด
ผูรั้บผดิชอบ  วเิคราะห์
เพือ่กําหนดวธิกีารและ
ปรับปรงุคณุภาพการ
ใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนอง
ตอ่ความตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีอยา่ง
เหมาะสมและทนัทว่งท ี

 

       ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

- สคร. มกีารแสดงระบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้คดิเห็น/การกําหนดผูรั้บผดิชอบ/การกําหนดขัน้ตอน/
การตดิตามผล และตวัอยา่งการจัดการขอ้รอ้งเรยีน  
 

1. สคร. ไดเ้ปิดชอ่งทางการรับฟังและการเรยีนรูค้วาม
ตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึ
ชอ่งทางของการรับขอ้รอ้งเรยีนไวอ้ยา่งหลากหลาย
ชอ่งทาง ไดแ้ก ่
       ◦ ทางจดหมาย/ไปรษณีย ์
       ◦ ทางโทรศพัท ์
       ◦ ทาง internet โดยผา่นทาง website /web board 
       ◦ หนังสอืถงึ สคร./ผา่นหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
       ◦ ผา่นหน่วยงานรับผดิชอบ เชน่ ศนูยบ์รกิาร 
          ประชาชน สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร/ี  
         ศนูยดํ์ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย/ศนูยรั์บเรือ่ง 
         รอ้งเรยีน ปปท. กระทรวงยตุธิรรม เป็นตน้ (ตาม  
         ตวัชีว้ดัที ่7 เรือ่ง การจัดการขอ้รอ้งเรยีนและการ 
         ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบฯ) 
       ◦ ตูรั้บฟังความคดิเห็น ภายใน สคร.  
       ◦ การดําเนนิงานเรือ่งการรอ้งเรยีนของ สคร.  
         เป็นเอกภาพ มรีะบบขัน้ตอนโดยไดจั้ดทํา 
         แนวทาง และขัน้ตอนการดําเนนิงานเรือ่งราวรอ้ง 
         ทกุขเ์พือ่เป็นแนวทางปฏบิตัภิายในของ สคร. ซึง่
         พจิารณาจากความกา้วหนา้ของการดําเนนิงาน 
         ตามเป้าหมายทีกํ่าหนดไวใ้นแตล่ะระดบั 
 

2. มตใินคราวประชมุผูบ้รหิารเมือ่วนัที ่14 มกราคม 
2553 ผอ.สคร. มอบหมาย ดงันี ้ 
        -  ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากการดําเนนิงานของ
รัฐวสิาหกจิ มอบหมายใหสํ้านักกฎหมายเป็นผูรั้บผดิชอบ 
       - ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานของ สคร. 
มอบหมายใหสํ้านักงานเลขานุการกรมเป็นผูรั้บผดิชอบ 
3. ไดม้กีารจัดทําแนวทางและขัน้ตอนการดําเนนิการการ
กําหนดกระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรยีนใน สคร. (ปรากฏ
ตามผังกระบวนงานทีแ่นบ) 
4. การตดิตามผลการดําเนนิงานเรือ่งการจัดการขอ้
รอ้งเรยีน 
      - ไดม้กีารตดิตามผลการดําเนนิงานตามตวัชีว้ัดฯ 
รอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 
 

หลกัฐานอา้งองิ 
1. คําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางานบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาล  
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
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2. รายละเอยีดตวัชีว้ดัการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
3. คูม่อืการปฏบิตังิานการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
4. สําเนาหนังสอืตอบจากศนูยบ์รกิารประชาชน
สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร/ีศนูยดํ์ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย/ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน ปปท. 
5. รายงานผลตอ่คณะทํางานบรหิารความเสีย่งและ   
ธรรมาภบิาลของ สคร. 
 

CS 4 :  
สว่นราชการมกีารสรา้ง
เครอืขา่ย และจัด
กจิกรรมอยา่งสมํา่เสมอ
เพือ่สรา้งความสมัพันธ์
กบัผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 
 

 

       ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

สคร. ไดม้กีารสรา้งเครอืขา่ยและกจิกรรมเพือ่สรา้ง
ความสมัพันธก์บัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
โดยมขีัน้ตอนในการดําเนนิงาน ดงันี ้
- สคร. ไดม้กีารประชมุผูบ้รหิารเพือ่พจิารณา Roadmap 
ของ สคร. และวเิคราะหน์โยบายหลักที ่สคร. ตอ้งการ
ถา่ยทอดนโยบายไปยงัรัฐวสิาหกจิซึง่เป็นผูรั้บบรกิาร
หลกัของ สคร. ซึง่ทีป่ระชมุพจิารณาเห็นวา่ เนือ่งจาก 
สคร. ไดร้เิริม่การนําระบบการประเมนิเมนิคณุภาพ
รัฐวสิาหกจิ (SEPA) ซึง่เป็นการตอ่ยอดระบบประเมนิผล
ในปัจจบุนั มาใชก้บัรัฐวสิาหกจิตัง้แตปี่ 2551 ดงันัน้ การ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและนโยบายดงักลา่ว
จงึเป็นประเด็นสําคญัและมคีวามสอดคลอ้งกบัพันธกจิ
หลกัของ สคร. ในเรือ่งการสง่มอบนโยบายและการ
กํากบัตดิตามประเมนิผลฯ ทีป่ระชมุจงึไดเ้ห็นชอบให ้
แผนงาน/โครงการ เรือ่ง การประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกจิ 
(SEPA) เป็นกจิกรรมหลกัทีมุ่ง่เนน้ให ้สคร. มกีารสรา้ง
เครอืขา่ยความรูค้วามเขา้ใจและจัดกจิกรรมเพือ่สรา้ง
ความสมัพันธใ์หแ้กรั่ฐวสิาหกจิ โดยไดจั้ดตัง้เครอืขา่ย 
SEPA Center ขึน้ เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการสือ่สารใหก้บั
รัฐวสิาหกจิใหม้ากยิง่ขึน้ 
- สําหรับกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัของ สคร. ซึง่ไดแ้ก ่
ประชาชน นัน้ ทีป่ระชมุในคราวเดยีวกนัไดม้คีวามเห็นวา่ 
เนือ่งจาก สคร. เป็นหน่วยงานดา้นนโยบายจงึอาจไมม่ี
กจิกรรมการใหบ้รกิารใดทีต่อ้งตดิตอ่สือ่สารกบัประชาชน
โดยตรง แตท่ัง้นี ้สคร. ไดม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการชดุ
ตา่งๆ ขึน้ โดยมผีูท้รงคณุวฒุทิีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากภาค
ประชาชนเขา้มารว่มเป็นคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ    
ซึง่ในกรณีดงักลา่ว สคร. ไดเ้คยหารอืรว่มกบัผูต้รวจ
ประเมนิของ ก.พ.ร. (ทรสิ) ในปี 2551 แลว้เห็นวา่
คณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิและ
คณะอนุกรรมการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงฯ นัน้ ถอืเป็น
ตวัแทนจากภาคประชาชนในความหมายนีไ้ด ้เนือ่งจาก
คณะกรรมการชดุดงักลา่วมสีว่นสําคญัในการผลกัดัน
นโยบายของ สคร. ไปใชใ้นการพัฒนารัฐวสิาหกจิใหม้ี
การดําเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- สคร. ไดพ้จิารณากําหนดรปูแบบกจิกรรมการสรา้ง
เครอืขา่ยและความสมัพันธใ์หก้บัรัฐวสิาหกจิ โดยเห็นวา่
ควรสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของ
รัฐวสิาหกจิทีอ่ยูใ่นระบบ SEPA ซึง่ สคร. ไดส้อบถาม
ความตอ้งการของรัฐวสิาหกจิ สรปุไดว้า่รัฐวสิาหกจิ
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ตอ้งการให ้สคร. สนับสนุนดา้นความรูค้วามเขา้ใจใน
หลกัเกณฑ ์และกรอบการประเมนิตามระบบ SEPA การ
มศีนูยก์ลางในการใหคํ้าปรกึษาเกณฑ/์แนวปฏบิตัิ
เกีย่วกบัระบบSEPA และการใหคํ้าปรกึษาในเชงิลกึ
ใหแ้กรั่ฐวสิาหกจิแตล่ะแหง่เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการ
เขา้สูร่ะบบ SEPA อยา่งเต็มรปูแบบ ซึง่ทีป่ระชมุได ้
มอบหมายให ้สกร. เป็นผูรั้บผดิชอบการดําเนนิการตาม
แผนงานดงักลา่ว 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 1) 
- สกร. ไดนํ้าเสนอแผนดําเนนิโครงการ SEPA Clinic 
และ แผนสมัมนา SEPA ตอ่ ผอ สคร. (หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 2) โดยสนับสนุนการมชีอ่งทางการ
ตดิตอ่สือ่สารกบัเครอืขา่ย ดงันี ้1. ทางหนังสอืราชการ 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 3) 2. ทาง Website ของ 
สคร. ในหวัขอ้ระบบประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกจิเพือ่    
เป็นการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารตา่งๆ ใหแ้กรั่ฐวสิาหกจิ 
ในกลุม่เครอืขา่ย เชน่ SEPA Web board เป็นตน้        
3. ทาง SEPA Center ซึง่ สคร. ไดจั้ดตัง้ขึน้เพือ่เป็น
ศนูยก์ลางในการประสานงานกบัรัฐวสิาหกจิ เพือ่แจง้
ขา่วสาร และตอบขอ้หารอืตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ 
SEPA (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 4) 
- สคร. ไดดํ้าเนนิกจิกรรมสรา้งความสมัพันธก์บักลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
แผนงาน สรปุไดด้งันี ้
   1. สคร. ไดจั้ดใหม้ ีSEPA Clinic ใหก้บัรัฐวสิาหกจิ 
เป็นประจําทกุวนัพฤหสับดทีี ่2 และ 4 ของเดอืน ซึง่ 
SEPA Clinic เป็นกจิกรรมทีจั่ดขึน้เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของรัฐวสิาหกจิทีเ่ขา้ระบบ SEPA เพือ่ให ้
รัฐวสิาหกจิมโีอกาสในการซกัถามประเด็นปัญหาและ
ขอ้สงัเกตอืน่ๆ เกีย่วกบัระบบ SEPA (หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 5)  
   2. สคร. ไดจั้ดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ
ประเมนิผลงานรัฐวสิาหกจิและอนุกรรมการจัดทําบนัทกึ
ขอ้ตกลงและประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิอยา่ง
ตอ่เนือ่ง เพือ่รว่มพจิารณากรอบ/แนวทางในการกํากบั 
ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 6) 
- สคร. ไดดํ้าเนนิกจิกรรมทีมุ่ง่เนน้ในการสรา้ง
ความสมัพันธข์องผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ 
สคร. ใหด้ยี ิง่ขึน้ สรปุไดด้งันี ้ 
   1. การดําเนนิการตามแผนสนับสนุนรัฐวสิาหกจิในการ
นําระบบ SEPA มาใชข้อง สคร. โดย สคร. มกีารจัดการ
จัดสมัมนาตามระบบ SEPA ใหก้บัรัฐวสิาหกจิเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
ระบบ SEPA และการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัรัฐวสิาหกจิ
ทีจ่ะนําระบบ SEPA มาใช ้ดงันี ้
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หมวด 3 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

       - การสมัมนา SEPA สําหรับผูบ้รหิาร 
       - การสมัมนาเกณฑ ์SEPA แกรั่ฐวสิาหกจิ 
       - การสมัมนาการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง 
       - การอบรมการตรวจประเมนิ 
       - การสมัมนา SEPA Conference  
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 7)  
     2. การจัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการประเมนิผล
งานรัฐวสิาหกจิและคณะอนุกรรมการจัดทําบนัทกึ
ขอ้ตกลง เพือ่หารอืและรับมอบนโยบาย/ทศิทางในการ
กํากบัดแูลและพัฒนาการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และรว่มรับประทานอาหาร
กลางวนัในคราวประชมุ ครัง้ที ่2/2553 เมือ่วนัที ่18 
มกราคม 2553 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนดแ์ละบางกอก
คอนเวนชนั เชน็เตอร ์เซน็ทรัลเวลิด ์(หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 8) 
- สคร. ไดว้เิคราะหแ์ละประเมนิผลการดําเนนิกจิกรรม
สรา้งความสมัพันธ ์โดยการประเมนิผลจากแบบสอบถาม
ทีไ่ดรั้บจากการสมัมนาและไดนํ้าผลการสํารวจความ
คดิเห็นมาทําการวเิคราะหแ์ละรายงานผลตอ่ผูบ้รหิาร 
และไดจั้ดทําแผนงานการปรับปรงุกจิกรรมการสรา้ง
ความสมัพันธท์ีไ่ดรั้บจากผลการวเิคราะหเ์พือ่นําเสนอ
ตอ่ผูบ้รหิาร (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 9) 
 

หลกัฐานอา้งองิ 
1. บนัทกึชว่ยจําการระดมความคดิเห็นรว่มกนั

ภายใน สคร. ในการประชมุผูบ้รหิาร (3M) เมือ่วนัที ่     
9 พฤศจกิายน 2552 

2. แผนการจัดสมัมนาตามระบบประเมนิคณุภาพ
รัฐวสิาหกจิ และผลการสํารวจความพงึพอใจในการเขา้
รว่มการสมัมนาตามระบบประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกจิ 

3. หนังสอืเชญิเขา้รว่มการสมัมนาตามระบบประเมนิ
คณุภาพรัฐวสิาหกจิ 

4. Website และ SEPA Web board 
5. หลกัฐาน TOR System Focus และรายงานการ

เขา้รว่ม SEPA Clinic จากรายงานประจําเดอืนจาก บ.
System focus + รปูถา่ย 

6. รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลงาน
รัฐวสิาหกจิ ครัง้ที ่2/2553 

7. เอกสารประกอบการสมัมนา SEPA ประจําปี 
2553 

8. รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลงาน
รัฐวสิาหกจิ ครัง้ที ่2/2553 

9. บนัทกึชว่ยจําสรปุขอ้สงัเกตและขอ้เสนอจัดทํา
แผนปรับปรงุวธิกีารสรา้งความสมัพันธ ์ตอ่กลุม่เครอืขา่ย
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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หมวด 3 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

CS 5 :  
สว่นราชการมกีารเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนเขา้
มามสีว่นรว่มในการ
บรหิารราชการผา่น
กระบวนการหรอื
กจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่ป็น
การสง่เสรมิระดบัการมี
สว่นรว่มของประชาชน 
 

 

       ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

-  สคร. มภีารกจิหลกัในการบรหิารและพัฒนารัฐวสิาหกจิ
และหลกัทรัพยข์องรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการกํากบัดแูล และการพัฒนารัฐวสิาหกจิ ซึง่ถอื
เป็นหลกัทรัพยข์องประเทศชาต ิดงันัน้ การสรา้งการมี
สว่นรว่มและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดร้ว่มแสดงความ
คดิเห็นและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐจงึเป็น
สิง่จําเป็นตามหลกัธรรมาภบิาลที ่สคร. ควรนํามาถอื
ปฏบิตั ิสคร. จงึไดม้กีารประชมุเพือ่หารอืกจิกรรมหลกั
ตามภารกจิของ สคร. ทีเ่ห็นสมควรใหม้กีารสรา้งการมี
สว่นรว่มของประชาชน ซึง่ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้เห็นวา่ 
โครงการการจัดทําบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
(Directors’ Pool) เป็นกจิกรรมตามภารกจิหลกัของ สคร. 
ทีม่คีวามเหมาะสมใหม้กีารดําเนนิการตามหลกัการการ
สรา้งการมสีว่นรว่มดงักลา่ว 
- การจัดทําบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ (Directors’ 
Pool) เป็นการเปลีย่นแปลงระบบการแตง่ตัง้กรรมการจาก
เดมิทีไ่มม่หีลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกอยา่งชดัเจน ไปสู ่
การคดัสรรบคุคลทีม่คีวามพรอ้มในดา้นความรูค้วามสามารถ
ความชาํนาญในสาขาตา่งๆ ขึน้บญัชรีายชือ่ไวใ้นบญัชี
รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ โดยมคีณะกรรมการจัดทํา
บญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิทีม่คีวามเป็นกลางทํา
หนา้ทีใ่นการพจิารณาคดัสรรบคุคลดงักลา่วเพือ่ใหผู้ท้ีม่ ี
อํานาจแตง่ตัง้สามารถคดัสรรบคุคลจากบญัชรีายชือ่ฯ ไป
ดํารงตําแหน่งกรรมการอืน่ในคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิได ้
โดยคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะเขา้มาอยูใ่นบญัชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกจิจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารจัดทําบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิที่
คณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบ (หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 1) 
 

1. แสดงระบบหรอืวธิกีารหรอืกลไกในการสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่ม ของประชาชน  
 -  ในการประชมุผูบ้รหิารของ สคร. ไดพ้จิารณากําหนด
ประเด็นทีจ่ะนํามาเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
รว่มในการแสดงความคดิเห็นและรว่มตดิตามตรวจสอบ
ผลการปฏบิัตริาชการ โดยไดนํ้าแนวทางการมสีว่นรว่ม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาพจิารณารว่มกบัการวเิคราะห์
ยทุธศาสตรท์ีสํ่าคญัของ สคร. แลว้ เห็นวา่ กระบวนงาน
ของการจัดทําบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ (Directors’ 
Pool) เป็นภารกจิหลกัของ สคร. ทีม่คีวามเชือ่มโยงและ
สอดคลอ้งกบัทศิทางการดําเนนิงานตามยทุธศาสตร์
เรือ่งการพัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพรัฐวสิาหกจิ โดย
ตอ้งมกีารดําเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง (มตใินคราวประชมุ
ผูบ้รหิาร สคร. เมือ่วนัที ่16 กมุภาพันธ ์2552) 

2. แสดงใหเ้ห็นถงึการกาํหนดกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
-  สคร. ไดพ้จิารณากําหนดกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีหลกัในการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งตามพันธกจิ 
เรือ่ง กํากบั ดแูล ตดิตาม ประเมนิผล และพัฒนา
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หมวด 3 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

รัฐวสิาหกจิใหม้กีารดําเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย 
แผน กฎหมาย และมาตรการเกีย่วกบัการบรหิารและ
พัฒนารัฐวสิาหกจิ ซึง่ไดกํ้าหนดวา่ประชาชนทัว่ไป      
ถอืเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกั โดยมคีวามตอ้งการ/
ความคาดหวงัในเรือ่งของคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิตอ้ง
มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารองคก์รสูค่วามสําเร็จ 
ซึง่ สคร. เห็นวา่ กระบวนการจัดทําบญัชรีายชือ่กรรมการ
รัฐวสิาหกจิ (Directors’ Pool) มคีวามสอดคลอ้งทัง้ในเรือ่ง
ของการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทัว่ไปจากทกุภาคสว่น
ไดม้โีอกาสสมคัรเป็นกรรมการในบญัชรีายชือ่และ
กรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีทํ่าหนา้ทีใ่นการคดัเลอืกนัน้ 
สคร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรไีดพ้จิารณา
จากผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ป็นตัวแทนของประชาชน  
 

3. แสดงระบบ/วธิกีาร ในการเปิดชอ่งทาง 
-  การดําเนนิงานในเรือ่ง การจัดทําบญัชรีายชือ่กรรมการ
รัฐวสิาหกจิ (Directors’ Pool) ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลง
ระบบการแตง่ตัง้กรรมการจากเดมิทีไ่มม่หีลกัเกณฑใ์น
การคดัเลอืกอยา่งชดัเจนไปสูก่ารคดัสรรบคุคลทีม่คีวาม
พรอ้มในดา้นความรูค้วามสามารถความชาํนาญในสาขา
ตา่งๆ ขึน้บญัชไีวใ้นบัญชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
โดยมคีณะกรรมการจัดทําบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ
ทีม่คีวามเป็นกลางทําหนา้ทีใ่นการพจิารณาคดัสรรบคุคล
ดงักลา่ว เพือ่ใหผู้ท้ีม่อํีานาจแตง่ตัง้ฯ สามารถคดัสรร
บคุคลจากบญัชรีายชือ่ฯ ไปดํารงตําแหน่งกรรมการอืน่
ในคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิได ้โดยคณุสมบตัขิองบคุคลที่
เขา้มาอยูใ่นบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิจะตอ้งเป็น 
ไปตามหลกัเกณฑ ์ทีค่ณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วามเห็นชอบ 
-  สคร.ไดจั้ดทําการวเิคราะหร์ะดบัการมสีว่นรว่มจาก
ขัน้ตอนการดําเนนิงาน สรปุไดด้งันี ้
ขัน้ตอนที ่1 การจัดทําหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดทําบญัชี
รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
- การจัดใหม้ ีMOF Board Center ซึง่เป็นการสรา้งความมี
สว่นรว่มในระดบั 1 คอืการใหข้อ้มลูขา่วสาร (Inform) และ
ระดบั 2 คอืการปรกึษาหารอื (consult)  
-  การปรับปรงุหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดทําบญัชี
รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ ซึง่เป็นการสรา้งความมสีว่น
รว่มในระดบั 3 คอื การเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้ง (Involve) 
ในการกําหนดนโยบายและนําเสนอคณะรัฐมนตร ี
ขัน้ตอนที ่2 การแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดทําบญัชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกจิ เพือ่เป็นการสรา้งการมสีว่นรว่มใน
ระดบัที ่3 การเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้ง (Involve) และระดบั
ที ่4 การสรา้งความรว่มมอื (collaborate) 
ขัน้ตอนที ่3 การรับสมคัรบคุคลเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้
บญัชรีายชือ่ฯ ซึง่เป็นการมสีว่นรว่มในระดบั 1 คอืการให ้
ขอ้มลูขา่วสาร (inform) และระดบั 2 คอืการปรกึษาหารอื 
(consult)  
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ขัน้ตอนที ่4  การแตง่ตัง้กรรมการรัฐวสิาหกจิจากบคุคลใน
บญัชรีายชือ่ ซึง่เป็นการมสีว่นรว่มในระดบั 5  คอื การเสรมิ
อํานาจประชาชน (Empower) 
 

4. มชีอ่งทางการใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย
ไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ชอ่งทาง สคร. ดําเนนิการ ดงันี ้
1) สคร. ไดจั้ดใหม้ ีMOF Board Center ขึน้ตัง้แตปี่ 
2551 โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลางในการ
สนับสนุน องคค์วามรูสํ้าหรับการปฏบิตังิานของกรรมการ
รัฐวสิาหกจิ และบคุคลในบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ
ผา่นเวปไซต ์ www.sepo.go.th/mbc  รวมทัง้เป็นชอ่งทาง
สําหรับการแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่ สคร.  
ในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องกรรมการ และ
การบรหิารงานของรัฐวสิาหกจิเพือ่ชว่ยยกระดบัมาตรฐาน
การปฏบิตังิานของกรรมการรัฐวสิาหกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ และไดม้กีารพัฒนาและปรับปรงุ MOF Board 
Center ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นปัจจบุนัมาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 2) 
2) ในการดําเนนิการรับสมคัรบคุคลเขา้รับการคดัสรรเพือ่
ขึน้บญัชรีายชือ่ สคร. ไดดํ้าเนนิการประชาสมัพันธก์าร
รับสมคัรบคุคลเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชรีายชือ่ฯ 
ทางสือ่ตา่งๆ อาทเิชน่ 
    -  หนังสอืพมิพ ์ไดแ้ก ่บางกอกโพสต ์โพสตท์เูดย ์ 
       เดอะเนชัน่ กรงุเทพธรุกจิ  มตชิน คม ชดั ลกึ และ 
       ประชาชาตธิรุกจิ 
    -  วทิย ุ
    -  โทรทศัน ์ชอ่ง 3, 5, 7, 9, 11  
     -  ผา่นอนิเตอรเ์น็ตในเว็บไซตh์ttp://www.jobjob.com,
         http://xpressjobs.net และ http://nationejobs.com
โดยในปี 2553 สคร. ไดดํ้าเนนิการประชาสมัพันธใ์น
ระหวา่งวนัที ่3-17 พฤษภาคม 2553 และเปิดรับสมคัร
บคุคลเขา้รับการคดัสรรฯ ในระหวา่งวันที ่10 พ.ค. –   
4 ม.ิย. 2553 (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 3) 
 

5. มชีอ่งทางในการรบัฟงัความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ
ทีก่ลุม่เป้าหมายสามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ชอ่งทาง
และมกีารจดัทาํรายงานสรปุความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ 
1) สคร. มหีนังสอืสอบถามรัฐวสิาหกจิ เกีย่วกบัความตอ้งการ 
กรรมการผูเ้ชีย่วชาญในสาขาตา่งๆ ในการแตง่ตัง้ใหดํ้ารง
ตําแหน่งกรรมการรัฐวสิาหกจิ (หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 4) 
2) จัดใหม้รีะบบสารสนเทศเพือ่อํานวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึขอ้มลูและตดิตอ่สอบถาม รวมถงึ รับฟังความ
คดิเห็นจากประชาชนทัว่ไปและกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ประกอบดว้ย รัฐวสิาหกจิ กระทรวง  เจา้สงักดัของ
รัฐวสิาหกจิและบคุคลในบญัชรีายชือ่ฯ โดย 
    -  จัดทําระบบคน้หารายชือ่บคุคลในบญัชรีายชือ่ฯ  
       บนเวปไซตข์อง สคร. และเวปลิง้ค ์MOF Board  
       Center 
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    -  พัฒนาเวปลิง้ค ์MOF Board Center ซึง่เดมิใชใ้น 
       การตดิตอ่สือ่สารและการรายงานเฉพาะระหวา่ง 
       กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลังกบั สคร. โดยจัด 
       ใหบ้คุคลในบญัชรีายชือ่ฯ สามารถเขา้ใชบ้รกิาร  
       ในการตดิตอ่สือ่สารและรายงานผลไดเ้ชน่เดยีวกบั 
       กรรมการผูแ้ทนกระทรวงการคลัง 
3) การรับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะทางโทรศพัท์
 

6. การดาํเนนิการของการจดัทาํบญัชรีายชือ่
กรรมการรฐัวสิาหกจิ (Directors’ Pool)  
1) สคร. ไดดํ้าเนนิการวา่จา้งบรษัิทรับจา้งเหมาเพือ่
ดําเนนิการประชาสมัพันธก์ารรับสมคัรทางสือ่ตา่งๆ และ 
สคร. โดยสํานักบรหิารหลกัทรัพยข์องรัฐ (สบล.) ได ้
ดําเนนิการรับสมคัรบคุคลเขา้รับการคดัสรรฯ แลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด โดย ณ วนัปิดรับสมคัร (วนัที ่
4 ม.ิย. 2553) ปรากฏวา่ มผีูส้นใจสมคัรเขา้รับการคดั
สรรในเบือ้งตน้จํานวน 315 คน 
2) สคร. ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
จัดทําบญัชรีายชือ่ฯ โดย สบล. ซึง่ไดรั้บมอบหมายให ้
ดําเนนิการเกีย่วกบัการจัดทําบญัชรีายชือ่ฯไดดํ้าเนนิการ
ตรวจสอบคณุสมบตัแิละหลกัฐานของผูส้มคัรเขา้รับการ
คดัสรรฯ ในเบือ้งตน้และจะทยอยนํามาเสนอคณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองคณุสมบตัผิูส้มคัรเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชี
รายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิพจิารณากลัน่กรองคณุสมบตัิ
ผูส้มคัรฯในเบือ้งตน้ใหแ้ลว้เสร็จตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะ กรรมการ  
จัดทําบญัชรีายชือ่ฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เดอืนกรกฎาคม 2553 และจะนําเสนอผลการกลั่นกรอง
คณุสมบตัเิบือ้งตน้ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการจัดทําบญัชี
รายชือ่ฯ ในคราวประชมุครัง้ที ่5/2553 ซึง่จัดใหม้ขี ึน้
ภายในเดอืนสงิหาคม 2553 
 

7. มกีารรายงานหรอืเผยแพรผ่ลการดาํเนนิงาน 
1) สบล. ในฐานะหน่วยงานทีไ่ดรั้บมอบหมายให ้
ดําเนนิการเกีย่วกบัการจัดทําบญัชรีายชือ่ฯไดนํ้าประกาศ
กระทรวงการคลงั เรือ่ง บญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ
เพิม่เตมิในปี 2553  ซึง่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัไดล้ง
นามในประกาศเมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2553 ประกาศ
ลงเวปไซตข์อง สคร. ใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั รวมทัง้
ไดม้กีารจัดสง่หนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการ
ตรวจสอบขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดรั้บการคดัสรรขึน้บญัชี
รายชือ่ฯ เพิม่เตมิในปี 2553 จํานวน 102 คน ไปยงัศาล
ลม้ละลายกลาง ศาลอาญา ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ 
ผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ สํานัก
เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีสํานักงานอยัการสงูสดุ 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 5) 
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8. มกีรอบแนวคดิหรอืแนวทางหรอืแผนในการ
สง่เสรมิ (next step)  
1) กระทรวงการคลงัจะดําเนนิการจัดใหม้กีารจัดตัง้
สถาบนัพัฒนาบคุลากรรัฐวสิาหกจิ เพือ่สง่เสรมิความรู ้
แกก่รรมการรัฐวสิาหกจิ ผูบ้รหิารและพนักงานรัฐวสิาหกจิ
ซึง่ไดผ้า่นกระบวนการศกึษาแนวทางการจัดตัง้สถาบนั
พัฒนาบคุลากรรัฐวสิาหกจิ โดยไดจั้ดใหม้กีารจัดสมัมนา
รับฟังความคดิเห็นจากกรรมการรัฐวสิาหกจิ ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของรัฐวสิาหกจิ และบคุคลในบัญชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกจิ (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 6) 
2) การใหอ้งคค์วามรูท้ัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง (หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 7) 
3) การสรา้งเครอืขา่ยกรรมการ โดยจัดทําเนยีบบคุคลใน
บญัชรีายชือ่ฯ และสนับสนุนใหก้รรมการจากบญัชรีายชือ่ฯ 
มกีารแลกเปลีย่นความคดิเห็นหรอืประชมุหารอืรว่มกนั
อยา่งสมํา่เสมอ 
 

หลกัฐานอา้งองิ 
-  รายงานการประชมุผูบ้รหิารเมือ่วนัจันทรท์ี ่16 กมุภาพันธ ์
2552 
1. มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่24 กนัยายน 2552 เรือ่ง 
ปรับปรงุหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดทําบญัชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
2. การเผยแพรข่อ้มลูการจัดทําบญัชรีายชือ่กรรมการ
รัฐวสิาหกจิ ผา่นเวปไซต ์สคร. 
3. รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง
เหมาบรกิาร  ในการดําเนนิการประชาสมัพันธก์ารรับ
สมคัรบคุคลเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชรีายชือ่
กรรมการรัฐวสิาหกจิ ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัศกุรท์ี ่4 มถินุายน 
2553 หนังสอื สคร. ที ่กค 0806/ว.41 ลงวนัที ่2 เมษายน 
2553 เรือ่ง ขอความอนุเคราะหป์ระชาสมัพันธโ์ดยการ
ประกาศหรอืตวัวิง่เพือ่เผยแพรเ่กีย่วกบัการรับสมคัรเขา้
รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ
เพิม่เตมิในปี 2553 และหนังสอื สคร. ที ่กค 0806/1591 
ลงวนัที ่2 เมษายน 2553 เรือ่ง ขอความอนุเคราะห์
ผลติสปอตวทิยแุละประชาสมัพันธเ์ผยแพรเ่กีย่วกบัการ
รับสมคัรเขา้รับการคดัสรรเพือ่ขึน้บญัชรีายชือ่กรรมการ
รัฐวสิาหกจิเพิม่เตมิในปี 2553 
4. หนังสอื สคร. ที ่กค 0806/ว.24 ลงวนัที ่12 มนีาคม 
2553 เรือ่ง การกําหนดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ตา่งๆ 
5. หนังสอื สคร. ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0806/3591-7 ลงวนัที ่
19 สงิหาคม 2553 เรือ่งขอความอนุเคราะหใ์นการ
ตรวจสอบขอ้มลูบคุคลในบญัชรีายชือ่กรรมการ
รัฐวสิาหกจิ  
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6. รายงานผลการศกึษาแนวทางการจัดตัง้สถาบนั
พัฒนาบคุลากร รัฐวสิาหกจิ (ครัง้ที ่1 และรายงานฉบบั
สมบรูณ์) 
7. หนังสอื สคร. ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0806/ว.22 ลงวนัที ่4 
มนีาคม 2553 เรือ่ง ขอเชญิเขา้รว่มการสมัมนาบคุคลใน
บญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ 
 

CS 6 :  
สว่นราชการมกีารวดั
ความพงึพอใจและไม่
พงึพอใจของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในแตล่ะกลุม่ตามทีไ่ด ้
กําหนดไว ้เพือ่นําผลไป
ปรับปรงุการใหบ้รกิาร
และการดําเนนิงานของ
สว่นราชการ 

 

       ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

- สคร. ไดดํ้าเนนิการคดัเลอืกกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีหลกัทีเ่ห็นสมควรใหม้กีารวดัความพงึ
พอใจและไมพ่งึพอใจเพือ่นําผลไปปรับปรงุการ
ใหบ้รกิารและการดําเนนิงานของ สคร. ซึง่ สคร. เห็นวา่ 
รัฐวสิาหกจิ และคณะกรรมการประเมนิผลฯ เป็นกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัที ่สคร. ตอ้งมี
การใหบ้รกิารตามพันธกจิหลกัอยา่งตอ่เนือ่ง ประกอบกบั 
การดําเนนิการตามระบบประเมนิผลการดําเนนิงาน
รัฐวสิาหกจิ ถอืเป็นเนือ้งานหลกัทีผู่รั้บบรกิารและผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีของ สคร. ไดต้ดิตอ่ขอรับบรกิารสงูทีส่ดุเป็น 
3 ลําดบัแรก จงึเห็นควรใหดํ้าเนนิการจัดทําแบบสํารวจ
ความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจทีม่ตีอ่ระบบประเมนิผล
การดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิของรัฐวสิาหกจิ และ
คณะกรรมการประเมนิผลฯ (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 1)
- สคร. ไดจั้ดทําแบบสํารวจความพงึพอใจและไมพ่งึ
พอใจทีม่ตีอ่ระบบประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ 
ซึง่ประกอบดว้ยคําถามปลายปิดและปลายเปิด และได ้
นําสง่ไปยงัรัฐวสิาหกจิ และคณะกรรมการประเมนิผลฯ 
ซึง่เป็นผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัของ สคร. 
โดยไดจั้ดทําสรปุผลการสํารวจความคดิเห็นทีม่ตีอ่ระบบ
ประเมนิผลฯ แลว้เสร็จ (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 2) 
- สคร. ไดร้วบรวมผลทีไ่ดรั้บจากแบบสํารวจความคดิ
เห็นดงักลา่วมาเวยีนแจง้ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดรั้บทราบและพจิารณาปรับปรงุการดําเนนิงานให ้
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 3) 
- สคร. ไดร้ะดมความคดิเห็นรว่มกบัสํานักกํากบัและ
ประเมนิผลฯ ซึง่เป็นผูรั้บผดิชอบระบบประเมนิผลฯ 
โดยตรง และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการดําเนนิการตาม
ระบบประเมนิผลฯ เพือ่พจิารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรงุการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารแกผู่รั้บบรกิาร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยทีป่ระชมุมคีวามเห็นวา่ 
กรอบระยะเวลาในการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงประเมนิผลฯ 
เป็นหวัขอ้ที ่สคร. สามารถปรับปรงุใหม้คีวามเหมาะสม
มากยิง่ขึน้ได ้จงึเห็นสมควรนําความคดิเห็นดงักลา่วมา
ปรับปรงุขัน้ตอนการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงประเมนิผลฯ 
ใหแ้ลว้เสร็จรวดเร็วยิง่ขึน้ จากเดมิภายหลงัสิน้ปีบญัชี
ภายใน 3 เดอืน เป็น 2 เดอืน  
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เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
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หมวด 3 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

- สคร. ไดป้รับปรงุขัน้ตอนการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลง
ประเมนิผลฯ ใหแ้ลว้เสร็จภายหลงัสิน้ปีบญัชภีายใน 2 
เดอืน นําเสนอตอ่คณะกรรมการประเมนิผลฯ และไดแ้จง้
ใหรั้ฐวสิาหกจิไดถ้อืปฏบิตัติัง้แตปี่บญัช ี2554 เป็นตน้ไป 
(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 4) 
 

หลกัฐานอา้งองิ 
1. บนัทกึชว่ยจําการประชมุผูบ้รหิาร (3M) เมือ่วนัที ่      
28 มกราคม 2553  
2. สรปุผลการสํารวจความคดิเห็นทีม่ตีอ่ระบบประเมนิผล
ของรัฐวสิาหกจิและคณะกรรมการประเมนิผลฯ 
3. หนังสอืเวยีนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใน สคร. เพือ่แจง้ผล
การสํารวจความคดิเห็นฯ  
4. รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลฯ และ
คณะอนุกรรมการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงฯ ครัง้ที ่2/2553 
เมือ่วนัจันทรท์ี ่18 มกราคม 2553 
 

CS 7 :  
สว่นราชการตอ้งกําหนด
มาตรฐานการใหบ้รกิาร  
ซึง่จะตอ้งมรีะยะเวลา
แลว้เสร็จของงานบรกิาร
ในแตล่ะงานโดยมกีาร
จัดทําแผนภมูหิรอืคูม่อื
การตดิตอ่ราชการ โดย
ประกาศใหผู้รั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ทราบและจัดทําคูม่อื
การทํางานของบคุลากร
ในการใหบ้รกิาร  
เพือ่ใหเ้กดิความพงึ
พอใจในการรับบรกิาร 

 

        

        ดําเนนิการครบถว้น  

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

- สคร. ไดกํ้าหนดมาตรฐาน คูม่อืหรอืแนวทางการปฏบิตัิ
ของบคุลากรในการใหบ้รกิารโดยยดึตามภารกจิหลกั
ขององคก์ร โดยไดม้กีารหารอืรว่มกนั และพจิารณา
ภายใตม้มุมองของการใหค้วามสําคญักบัผูรั้บบรกิารหลกั 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีแลว้ เห็นวา่การกํากบั ดแูลโดย
การจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ
ภายใตร้ะบบประเมนิผลฯ  มคีวามสอดคลอ้งกบัพันธกจิ
หลกั ประกอบกบักลุม่ผูรั้บบรกิารหลกั คอื รัฐวสิาหกจิ 
และสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคอื
ประชาชน ดงันัน้ สคร. จงึเห็นสมควรกําหนดให ้สคร.    
มกีารจัดทํามาตรฐานและคูม่อืปฏบิตัขิองบคุลากรในการ
ใหบ้รกิารในเรือ่งดงักลา่ว (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 1) 
- สคร. ไดจั้ดทําคูม่อื/มาตรฐานเรือ่งการจัดทําบนัทกึ
ขอ้ตกลงการประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ ซึง่
ประกอบดว้ย ผังกระบวนการ ขัน้ตอนและมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน (แผนภมูริะยะเวลาแลว้เสร็จของงาน) การ
ปรับลดคะแนนในกรณีทีรั่ฐวสิาหกจิไมส่ามารถ
ดําเนนิการไดแ้ลว้เสร็จตามแผน รวมถงึกรอบตวัชีว้ดัรว่ม
ในการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงฯ ประจําปี และไดม้กีาร
เผยแพร/่ประกาศหลกัเกณฑก์ลางให ้ผูรั้บบรกิารและ  
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัไดรั้บทราบ เพือ่พจิารณา         
ใชป้ระโยชนใ์นการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงฯ ผา่นทาง      
เวปไซท ์ของ สคร. (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 2) 
- นอกจากนี ้สคร. ยงัไดพ้จิารณาเห็นถงึความสําคญั
ของกระบวนการการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงฯ เนือ่งจาก
เป็นกระบวนการหลกัทีส่รา้งคณุคา่ใหก้บัผูรั้บบรกิารและ   
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัของ สคร. จงึไดกํ้าหนดให ้
กระบวนการดงักลา่วสมควรนํามาจัดทําและปรับปรงุ
ขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาในการดําเนนิการตามระบบ 
PMQA ในหมวด 6 เรือ่ง การปรับปรงุกระบวนการทีส่รา้ง
คณุคา่อกีดว้ย (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 3)  
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หมวด 3 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

- ตอ่มา สคร. ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ เนือ่งจาก
กระบวนการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงฯ จะมผีูท้ีเ่กีย่วขอ้ง   
ทีห่ลากหลายจงึเห็นสมควรใหม้กีระบวนการสรา้งการ      
มสีว่นรว่มโดยการนําเสนอขัน้ตอน กรอบระยะเวลา 
ตวัชีว้ดั และน้ําหนักของการประเมนิผลฯ ใหแ้ก่
คณะกรรมการประเมนิผลฯ และคณะอนุกรรมการจัดทํา
บนัทกึขอ้ตกลงฯ ไดพ้จิารณา เมือ่วนัจันทรท์ี ่18 
มกราคม 2553 เพือ่นําขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะมา
พจิารณาปรับปรงุกระบวนการดําเนนิงานใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ตอ่ไป (หลกัฐานอา้งองิ
หมายเลข 4)  
- สคร. ไดแ้จง้เวยีนขัน้ตอน ระยะเวลา และกรอบในการ
กําหนดตวัชีว้ดัและน้ําหนักในการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลง
การประเมนิผลฯ ใหแ้กรั่ฐวสิาหกจิ คณะกรรมการ
ประเมนิผลฯ และผูรั้บผดิชอบภายใน สคร. ไดรั้บทราบ
และถอืปฏบิตั ิ(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 5) 
 

หลกัฐานอา้งองิ 
1. บนัทกึชว่ยจําการประชมุผูบ้รหิาร (3M) เมือ่วนัที ่   
28 มกราคม 2553  
2. การเผยแพรคู่ม่อื/มาตรฐานเรือ่งการจัดทําบนัทกึ
ขอ้ตกลงการประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิผา่น
ทางเวปไซทข์อง สคร. 
3. หลกัฐานการจัดทําและปรับปรงุกระบวนงานหลักที่
สรา้งคณุคา่ในหมวด 6  
4. รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลฯ และ
คณะอนุกรรมการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงฯ ครัง้ที ่2/2553 
เมือ่วนัจันทรท์ี ่18 มกราคม 2553 
5. หนังสอืเวยีนแจง้ขัน้ตอน ระยะเวลา และกรอบในการ
กําหนดตวัชีว้ดัและน้ําหนักในการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลง
การประเมนิผลฯ  
 

 


