
 

 

 

 

 

 

แผนส่งเสรมิธรรมาภิบาล 

ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 







แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ของ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
............................................................................................................................................................ 
 
๑. ภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
 

วสิัยทัศน ์ (Vision) 
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมลูค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครือ่งมือของรัฐ             

ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ  (Mission) 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.)  

กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดอํานาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี ้
๑.  เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ  และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารและ

พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรฐั 
๒.  กํากับ  ดแูล  ตดิตาม  ประเมินผล  และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดาํเนินงานที่สอดคลอ้ง

กับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๓.  ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และใหค้วามชว่ยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพฒันา

องค์กรแก่รัฐวสิาหกิจ 
๔.  ดําเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกจิการที่รัฐถอืหุน้ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบ

ของทุนทั้งหมด 
๕.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานหรือตามท่ี

กระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สคร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ การเพิ่มประสทิธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรฐั 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาการกํากับดูแลสภาพแวดล้อมของรัฐวสิาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ สนบัสนุนวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเท่าเทียม

ทางสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ เพิ่มศักยภาพของ สคร. 

 
ค่านิยมและวฒันธรรมของ สคร. 

(ส) สัตย์ซ่ือ  ถือคุณธรรม  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างใน สคร. ทุกคนตอ้งมี 
ความซื่อสตัย์ไม่แสวงหาผลประโยชนส์่วนตนหรือส่วนพวกพ้องทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่าการกระทําน้ัน 
จะกระทําการในฐานะของ สคร. หรอืในฐานะส่วนบุคคล เสียสละประโยชน์ส่วนตนสร้างความเชื่อถอืกับรัฐวิสาหกิจ
ด้วยการดําเนินงานที่มีจริยธรรมและคุณธรรม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้

(ค) ความสามารถแบบมืออาชีพ การทํางานอย่างเป็นมืออาชีพ ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยกระบวนการ 
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสทิธิผล มุ่งมั่นในการทํางานด้วยหลักการทํางานที่ดดี้วยสํานึก 
ของความเป็นผู้ประกอบการ  ด้วยการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกัน 

(ร) รักษาผลประโยชนข์องแผ่นดนิ การยดึถือไว้ในใจว่าการกระทําของ สคร. มีผลตอ่ความเป็นอยู่ดี
มีสุขของประชาชนและประเทศชาติ สคร. จึงต้องมีความเข้าใจในความสมัพันธ์บทบาทหน้าที่ของ สคร. เกี่ยวพันกับ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในรฐัวิสาหกจิ มีพันธะในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจและปกป้องผลประโยชน์
ของชาติไปในขณะเดียวกัน   
 

โครงสร้างองคก์าร 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดแบ่งส่วนราชการของ สคร. กระทรวงการคลัง ดังตอ่ไปนี ้      
๑. สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวสิาหกิจ 
๒. สํานักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
๓. สํานักกฎหมาย 
๔. สํานักนโยบายและแผนรฐัวิสาหกิจ 
๕. สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ 
๖. สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ 
๗. สํานักงานเลขานุการกรม 
๘. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๙. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๑๐. กลุม่ตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้าง สคร. 
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  ๒. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๓. เป้าประสงค์หลกัในการสง่เสริมธรรมาภิบาล 
    ๑)  เป็นเครื่องมอืกํากับความประพฤตขิองบุคลากร ทีส่ร้างความโปรง่ใสและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ที่ชดัเจนและเป็นสากล 
    ๒)  เป็นแนวทางสําหรับยึดถอืเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าํเสมอ ทั้งในระดับองค์การและระดับ
บุคคล และเปน็เครื่องมอืสําหรับการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของ สคร. เพื่อให้การดําเนินงาน 
มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
    ๓)  ทําให้เกิดรูปแบบองคก์ารอันเป็นที่ยอมรับ และเปน็การเพิ่มความน่าเชื่อถือความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ๔)  ทําให้เกิดการสร้างพันธะผูกพันระหว่างองค์การ บุคลากรในทุกระดับ โดยใหฝ้า่ยบริหารใชอ้ํานาจ
ภายในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของบุคลากรตอ่ตนเอง ตอ่องค์การ ตอ่ผูบั้งคับบัญชา                
ตอ่ผู้ขอรับบริการ และตอ่สังคม ตามลําดับชัน้ 
    ๕)  ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน ์ขจัดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึ้น และเสริมสร้าง 
ความโปร่งใสของการบริหารราชการ 
 
๔. แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
    สคร. ไดด้ําเนินการจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยกาํหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    ๑) สคร. ได้แต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร. ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกจิ ที่ ๒๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมี รองผูอ้ํานวยการ สคร. เป็นหัวหน้าคณะทํางานและ
ตัวแทนจากสํานัก/กลุ่มงานได้รับมอบหมายเป็นคณะทํางาน มีอํานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์และจัดทาํแผนบริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมของ สคร. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลองค์กรทีด่ี มาตรการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต แผนส่งเสรมิธรรมาภิบาล (Roadmap) และการควบคุมภายใน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห ์ตดิตามผลการดําเนินงาน
รายงานต่อผูอ้าํนวยการ สคร. 

๒) สคร. ได้จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อทบทวนแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของ สคร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓) มกีารตดิตามผลการดําเนินงานภายใตแ้ผนส่งเสรมิธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างสมํ่าเสมอ 

พร้อมทําสรุปผลวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
๔) คณะทํางานฯ ได้ร่วมพิจารณาแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
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๕. แผนธรรมาภิบาล (Road Map) ของ สคร. ระยะ ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)  
 

  กระบวนงาน ปี พ.ศ. ที่ดําเนินการ 

๑. การจัดทํา State Enterprise Review (SER) พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๒..  การประเมนิผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (เช่น การจดัทําบันทึกขอ้ตกลงการ
ประเมินผลรฐัวิสาหกิจ การจดัทําแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) ฯลฯ)  
๓. การจัดซือ้จดัจ้าง (กรณีการว่าจ้างที่ปรึกษา) 
๔. การจัดทําระบบการควบคุมภายในของ สคร. 
๕. การตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖. การจัดทําแผนยุทธศาสตร ์สคร.  
๗. การจัดทําระบบสารสนเทศ GFMIS-SOE 

๘๘..  การจัดทํา/พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๙. การจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๐. การบริหารจัดการหลักทรัพย์  
๑๑. การพัฒนาองค์ความรู้ใหแ้ก่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
๑๒. การประชาสัมพันธ์ 
๑๓. กระบวนงานของสํานักงานเลขานุการกรม ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่       
งานการเงิน/งบประมาณ งานคลัง งานพัสดุ งานสารบรรณ งานอํานวยการ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
๖. การจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยดําเนินการ        
ในกระบวนการที่กําหนดไว้ในแผนธรรมาภิบาล (Road Map) ของ สคร. ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) 
ประกอบด้วย 
    (๑) การบริหารจัดการหลกัทรัพย์ 
    (๒) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
    (๓) การประชาสัมพันธ์ 
    (๔) กระบวนงานของสํานักงานเลขานุการกรม ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน/งบประมาณ งานคลัง 
งานพัสดุ งานสารบรรณ งานอํานวยการ 
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ขั้นตอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

        สํานักบริหาร    
หลักทรัพย์ของรัฐ/ 
สํานักนโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกิจ/ 
สํานักงาน
เลขานุการกรม/ 
สํานักกํากับและ 
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ   

 

๑.๑ จําแนกกระบวนการ 
 

        

๑.๒ วิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง 
 

        

๑.๓ จัดลําดับความเสี่ยง 
 

        

๒. การวิเคราะห์ผลกระทบภายใต้กรอบ
นโยบายการกํากับดูแลที่ดี 

          

๓. กําหนดจัดทํามาตรการ/แผนงาน
โครงการ 

          

๔. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ            
๕. การติดตามและประเมินผล           
๖. การจัดทําสรุปรายงาน           
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(๑) การบริหารจัดการหลักทรัพย ์

๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจัดทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
กระบวนการ การจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของสว่นราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ย 

            การจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของสว่นราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 
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๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการ การจําหน่ายหุน้และซื้อหุน้ของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจําหนา่ยหุน้และซื้อหุ้นของส่วนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่เติม 

ขั้นตอน กระบวนการและเงือ่นไขการจําหน่ายหุน้ 
 

หลัก          
ธรรมาภิบาล 

ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความมีประสทิธิภาพ การทํางานอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ผลคุ้มค่า 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การปฏิบัติตามระเบียบปัจจุบัน             
มีเงื่อนไขที่ทําให้การปฏิบัติเป็นไปได้ยาก 
และไม่มีประสทิธิภาพบางประการ          
ทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ        
ไม่ทันการณ ์

ปานกลาง สูง A 

ความรับผิดชอบ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
ปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น 

เงื่อนไขที่ระบุให้สามารถจําหน่ายหุ้นได้ 
บางประการมีความไม่ชัดเจน ส่งผลให้  
ไม่กล้าใช้ในการตัดสินใจ เช่น เงื่อนไข  
ที่ให้จําหน่ายหุน้ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่ํา 
แต่ไม่มใีครกล้าตัดสินใจ หรือจะรับผิดชอบ 
ในการตัดสินใจนั้น เพราะไม่รู้ว่าผลตอบแทน 
ที่จัดว่าต่ําคือเท่าใด 
 

ต่ํา สูง B 
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หลัก          
ธรรมาภิบาล 

ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความคล่องตัว การเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน           
กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

การปฏิบัติตามระเบียบในปัจจุบัน          
มีความไม่คล่องตัว และอาจไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ปานกลาง สูง A 

 
หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 
 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
โดยคัดเลอืกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คือ A และ B 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติจริงตามระเบียบไม่มีประสิทธิภาพ และ           
เกิดความล่าช้าไม่ทันการณ ์

A 

ความรับผิดชอบ ความเสี่ยงในการระบุเงื่อนไขที่ไม่ชดัเจน ส่งผลให้ไม่มี        
คนกล้าตดัสินใจและรับผดิชอบดําเนินการ 

B 

ความคล่องตัว การปฏิบัติไม่มคีวามคล่องตัว และไมส่อดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

A 

 

๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/มาตรการ 

การปฏิบัติจริง      
ตามระเบียบไม่มี
ประสทิธิภาพ และ
เกิดความล่าช้า    
ไม่ทันการณ ์
 

A การดําเนินการ                
มีความล่าช้าไม่ทันการณ์ 
ทําให้รัฐเสียประโยชน ์

ด้านรฐั สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่ทําให ้               
เกิดความล่าช้า           
ไม่ทันการณ ์
 
 

ความเสี่ยง         
ในการระบุเงือ่นไข
ที่ไม่ชดัเจน  
ส่งผลให้ไม่มี           
คนกล้าตดัสินใจ
และรับผดิชอบ
ดําเนินการ 

B ผู้เกี่ยวข้องเกิด               
ความไม่แน่ใจ และไม่กล้า
ลงมือปฏิบัต ิทาํให้งาน 
ของรัฐไม่สามารถกระทําได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านผู้รับบรกิารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการทีก่่อให้เกดิ
ความไม่ชดัเจน          
เพื่อลดความเสีย่ง           
ในการปฏิบัต ิ

ด้านองคก์าร สร้างค่านิยมทีด่ ี         
ในการปฏิบัติงาน         
การกล้าตดัสินใจและ
รับผิดชอบในสิง่ที่ถูกตอ้ง 
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ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/มาตรการ 

การปฏิบัติไม่มี
ความคล่องตัว และ
ไม่สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์         
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

A การดําเนินการที่ไม่ทนัการณ ์  
อันจะกอ่ให้เกดิความเสียหาย 
กับทรัพย์สินของรัฐ 

ด้านรฐั สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที ่
ก่อให้เกดิความไม่คลอ่งตัว  
ในการปฏิบัติ และสร้าง 
ขั้นตอนทีช่ดัเจนในทางปฏิบัต ิ
ให้กับผู้ปฏิบัต ิ

ผู้ปฏิบัติไม่สามารถ
ดําเนินการไดอ้ย่างถูกต้อง 
และไม่มีหลักปฏิบัต ิ          
ที่ชดัเจน 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 
(ด้าน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขในส่วนทีท่ําให้
เกิดความล่าช้า         
ไม่ทันการณ ์

โครงการแก้ไขระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย        
การจําหน่ายหุ้นและซือ้หุ้น
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

ด้านรฐั สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

ก.ค. ๒๕๕๔ 
–         

ก.ย. ๒๕๕๕ 
 

- สํานักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 
(สบล.) 
- สํานักกฎหมาย  
(สกม.) 
- สํานักนโยบายและ
แผนรฐัวิสาหกจิ 
(สนผ.) 
- สํานักที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการ        
ที่ก่อให้เกดิ         
ความไม่ชดัเจน        
เพื่อลดความเสีย่ง      
ในการปฏิบัต ิ

ด้านผู้รับบรกิารและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ก.ค. ๒๕๕๔ 
–         

ก.ย. ๒๕๕๕ 
 

สร้างค่านิยมทีด่ี        
ในการปฏิบัติงาน 
การกล้าตดัสินใจและ
รับผิดชอบในสิง่ที่
ถูกตอ้ง 

ด้านองคก์าร ก.ค. ๒๕๕๔ 
–         

ก.ย. ๒๕๕๕ 
 

ปรับปรุงแก้ไข          
ในส่วนที่ก่อใหเ้กิด 
ความไม่คลอ่งตัว       
ในการปฏิบัติ  
และสร้างขั้นตอน       
ที่ชดัเจนในทางปฏิบัติ
ให้กับผู้ปฏิบัต ิ

- ด้านรฐั สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม 
- ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 

ก.ค. ๒๕๕๔ 
–         

ก.ย. ๒๕๕๕ 
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แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการ  
การจําหน่ายหุน้และซื้อหุน้ของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจําหนา่ยหุน้และซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่เติม 

 
๑. ชื่อโครงการย่อย โครงการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักบริหารหลักทรัพย์ของรฐั (สบล.) 
วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                              มีความคล่องตัวและถูกต้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น 
  ๒. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรพัย์ของรัฐ อันจะเป็นการป้องความเสียหาย 
                               ทีอ่าจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับหลกัทรัพย์ของรัฐ 
ผลผลิต   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการที่ดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 
ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซือ้หุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ขั้นตอนการดาํเนนิงาน โครงการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจําหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

กิจกรรม หน่วยงานที่
ดําเนนิกิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ศึกษา รวมรวมข้อมูล และ
แนวทางในการแก้ไขระเบียบฯ 

สบล.                

๒. จัดทําแผนการดําเนินการ และ
สอบถามความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งใน สคร. และภายนอก 

สคร.                

๓. รวบรวมความเห็นและแนวทาง
ทั้งหมด จัดทําเป็นร่างเสนอ 

สบล.                

๔. ตรวจสอบแก้ไขร่างระเบียบฯ   
โดยให้ สกม. ช่วยตรวจสอบ 

สบล., สกม.                

๕. เสนอร่างระเบียบฉบับแก้ไขใหม ่
ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณา 

สบล.                
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(๒) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของรฐัวสิาหกจิ 
      ๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจดัทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการ การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวสิาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองคก์ร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จัดการประชุมเชิงสัมมนา              
เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
เพื่อชี้แจงเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานฯ 

ประจําปีแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (ข้อ ๓) เพื่อพิจารณาเกณฑ์
การประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการ

องค์กร จํานวน ๖ หัวข้อ 

แจ้งผลการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร     

แก่รัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลคะแนน 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
ตํ่ากว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน 

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจเพื่อกําหนดแผน           
การดําเนินงานโครงการพี่เลี้ยง 

ประจําปี 

รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลคะแนน 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
มากกว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน 

ข้อเสนอแนะและ 
แนวทางการแก้ไขจาก      

การประเมินผลฯ 

พิจารณาประเมินผล         
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
(โดยคณะอนุกรรมการฯ) 

ดําเนินโครงการพี่เลี้ยง/สนับสนุน
เชิงวิชาการอื่นๆ ในแต่ละหัวข้อ
ตามความเหมาะสมของแต่ละ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างรัฐวิสาหกิจ และมุ่งหวัง 
ให้รัฐวิสาหกิจผู้เข้าร่วมโครงการ 
จะสามารถพัฒนาและปรับปรุง 
การบริหารจัดการองค์กรให้ดีขึ้น 
จนมีผลคะแนนประเมินอยู่ใน 
ระดับมาตรฐานสากลได้ 

รับฟังข้อเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการบริหาร

จัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 
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 ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษา
วาจาสัตย์ เปิดใจกว้าง ไม่หลอกลวง 
ไม่ปัดความรับผิดชอบ ไม่ใช้ผูอ้ื่น
เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตัว 

การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
คะแนนการประเมินผลฯ 

รุนแรงมาก ต่ํา A 

ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล วิธีการและขั้นตอน
การดําเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาส 
ให้มีส่วนร่วมรบัรู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการดําเนินการ  
และตรวจสอบการทํางาน 

ขาดการเปิดโอกาสให้กับผู้ถูกประเมิน 
(รัฐวิสาหกิจ) ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็น
ในการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมนิผลฯ 

สูง สูง A 

ความยุติธรรม การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยยึดหลัก             
ด้านสิทธิผลประโยชน์ ข้อดี            
ความพยายามของแต่ละคน หรือ  
การช่วยเหลือสังคมเป็นพื้นฐาน          
ในการตัดสินใจ 

การประเมินฯ โดยตัวบุคคลเป็นผู้ประเมิน 
เป็นรายรัฐวิสาหกิจอาจเกิดความไม่เป็นธรรม 
หรืออคติได้ 

สูง กลาง A 
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หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความมี
ประสิทธิภาพ 
 

การทํางานอย่างรวดเร็วและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ผล
คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจและทําให้
ล่าช้ากว่ากําหนด 

กลาง กลาง B 

การมุ่งเน้นผลงาน การปฏิบัติงานให้สําเร็จ              
ตามเป้าหมายสามารถวัดหรือ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

รัฐวิสาหกิจมีขอ้โต้แย้งในคะแนน          
ผลการประเมนิผลการดําเนินงานฯ         
ในบางเกณฑ์ 

กลาง ต่ํา C 

 
หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 
 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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 ๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
โดยคัดเลอืกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คือ A และ B 

 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความโปร่งใส ขาดการเปิดโอกาสให้กับผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ)      
ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็นในการกําหนดหลกัเกณฑ์          
การประเมนิผลฯ 

A 

ความยุติธรรม การประเมินฯ โดยตัวบุคคลเป็นผู้ประเมินแยก          
เป็นรายรัฐวิสาหกิจอาจเกดิความไม่เป็นธรรมหรืออคติได ้

A 

ความซื่อสตัย์ การใชอ้ํานาจหน้าที่เพื่อเอือ้ประโยชนต์อ่คะแนน             
การประเมินผลฯ 

A 

ความมีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจและทําใหล้่าช้ากว่ากําหนด  

B 
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 ๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม      
ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นโยบายกํากับดูแล

องค์การที่ดี (ด้าน) 
แนวทาง/มาตรการ 

ขาดการเปิดโอกาสให้กับ       
ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) 
ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็น 
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ 
การประเมนิผลฯ 

A ผู้ถูกประเมินดาํเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ แต่ไม่ได้
รับคะแนน 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

-  ควรมีการชีแ้จงเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลฯ ใหแ้ก่ผู้ถูกประเมิน 
(รัฐวิสาหกิจ) ทราบก่อน 

   การประเมิน ตลอดจนรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และแนวทาง 

   การแก้ไข เพื่อใหส้ามารถ 
   กําหนดหลกัเกณฑ์ไดต้รง 
   ตามหลักการและวัตถุประสงค์

ของการประเมนิ 
-  ควรเปดิโอกาสให้กับ          

ผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ)  
ได้มีส่วนร่วม/ให้ความเห็น       
ในการกําหนดหลักเกณฑ์         
การประเมินผลฯ และชี้แจง
วิธีการให้คะแนน 

   แก่ผู้ถูกประเมินทราบ 
   ก่อนการใหค้ะแนน  
   และอธิบายประเด็นปัญหา      

ในการหักคะแนนอย่างชดัเจน  

เกิดขอ้ครหา                
ในการให้คะแนนของ      
ผู้ประเมิน 

ด้านองคก์ร 
 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

การประเมินฯ โดยตัวบุคคล
เป็นผู้ประเมิน                  
แยกเป็นรายรัฐวิสาหกิจ 
อาจเกิดความไม่เป็นธรรม
หรืออคติได ้

A การประเมินไมเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
เนื่องจากมีหลายบุคคล
เป็นผู้ประเมิน 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

กําหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ 
และวิธีการการประเมิน          
อย่างชดัเจนและมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

มีข้อผิดพลาดในขั้นตอน 
การประเมินผล                
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
และทําใหล้่าชา้กว่ากําหนด  

B รัฐวิสาหกิจได้รบัผลคะแนน
การประเมินผลฯ ผิดพลาด 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีการสอบทานผลคะแนนและ
ตรวจสอบรายละเอียดก่อน        
การแจ้งผลการประเมินฯ  
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ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นโยบายกํากับดูแล

องค์การที่ดี (ด้าน) 
แนวทาง/มาตรการ 

การใชอ้ํานาจหน้าที่เพื่อเอือ้
ประโยชนต์อ่คะแนน           
การประเมินผลฯ 

A ผู้ถูกประเมิน 
(รัฐวิสาหกิจ) ได้รับ 
ผลคะแนนไม่ตรงกับ       
การปฏิบัติงานที่แท้จริง 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

กําหนดบทลงโทษในกรณทีี่ใช้
อํานาจหน้าที่ตอ่เอือ้ประโยชน์
ในการประเมิน 
 
 เกิดความเสือ่มเสีย

ชื่อเสียงของผูป้ระเมิน 
ด้านองคก์ร 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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 ๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 

(ด้าน) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ควรชี้แจงวิธีการให้คะแนน 
แก่ผู้ถูกประเมนิ (รัฐวิสาหกิจ) 
ทราบก่อนการให้คะแนน และ
อธิบายประเดน็ปัญหา        
ในการหักคะแนนอย่างชดัเจน 

๑. จัดการประชุมเชิง
สัมมนา             
เรื่อง การประเมินผล
การดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ         
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร          
เพื่อชีแ้จง         
เกณฑ์วัดผล             
การดําเนินงานฯ 
ประจําปี            
แก่รัฐวิสาหกิจ          
ทุกแห่งและ            
เปิดโอกาสให้กับ        
ผู้ถูกประเมิน 
(รัฐวิสาหกิจ) ได้มี 
ส่วนร่วม/                
ให้ความเห็น          
ในการกําหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมนิผลฯ 
 
๒. โครงการ
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร         
ปี ๒๕๕๕  
(โครงการพี่เลี้ยง) 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ด้านองคก์าร 

 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 

ส.ค. ๒๕๕๔ – 
มิ.ย. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักกํากับและ
ประเมินผลรฐัวิสาหกิจ 
(สกร.) และรฐัวิสาหกิจ    

ที่เกี่ยวข้อง  
 

กําหนดหลักเกณฑ ์
กระบวนการ และวิธีการ      
การประเมินอย่างชัดเจนและ
มาตรฐานเดียวกัน 

มีการสอบทาน ผลคะแนน
และตรวจสอบรายละเอียด
ก่อนการแจ้งผลการประเมินฯ  

กําหนดบทลงโทษในกรณีทีใ่ช้
อํานาจหน้าที่ตอ่การเอื้อประโยชน์
ในการประเมิน 

ควรมีการชี้แจงเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลฯ ใหแ้ก่ผู้ถูกประเมิน 
(รัฐวิสาหกิจ) ทราบก่อน 
การประเมิน ตลอดจนรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และแนวทาง 
การแก้ไข เพือ่ให้สามารถ 
กําหนดหลักเกณฑ์ ไดต้รง 
ตามหลักการและวตัถุประสงค์ 
ของการประเมนิ 
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แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการ การประเมินผลการดําเนนิงานรัฐวิสาหกจิ ด้านการบรหิารจัดการองค์กร 
 
๑. ชื่อโครงการย่อย จัดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประจําปี ๒๕๕๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สกร.) 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อชี้แจงเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานฯ ประจําปีแก่รัฐวิสาหกิจทุกแหง่ 
 ๒. เพื่อให้ผู้บรหิารรัฐวิสาหกจิ และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
ผลผลิต   รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นมาตรฐานเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจที่มีผลคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กร มากกว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน 
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ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงานที่
ดําเนนิกิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (ข้อ ๓) เพื่อพิจารณาเกณฑ์ 
การประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
จํานวน ๖ หัวข้อ 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 

              

๒. จัดการประชมุเชงิสัมมนา เรื่อง การประเมินผล 
การดําเนินงานรฐัวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อชี้แจงเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานฯ 
ประจําปีแก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และเปิดโอกาส
ให้กับผู้ถูกประเมิน (รัฐวิสาหกิจ) ได้มีส่วนร่วม/ 
ให้ความเห็นในการกําหนดหลักเกณฑ์          
การประเมินผลฯ 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 

              

๓. ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ   
ด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยบริษัทที่ปรึกษา 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 

              

๔. พิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (โดยคณะอนุกรรมการฯ) 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 

              

๕. แจ้งผลการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร         
แก่รัฐวิสาหกิจ 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 
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๒. ชื่อโครงการย่อย โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกจิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ปี ๒๕๕๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักกํากับและประเมินผลรฐัวิสาหกิจ (สกร.) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจใหม้คีุณภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป 
ผลผลิต รัฐวิสาหกิจผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ดีขึ้น จนมผีลคะแนนประเมินอยู่ในระดับ ๓.๐๐๐๐ ได้ 
ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจที่มีผลคะแนนด้านการบริหารจัดการองค์กร มากกว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน 
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ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงานที่
ดําเนนิกิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล             
ผลการประเมินผลดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจําปี 

สกร. และ           
บริษัทที่ปรึกษา 

            

๒. จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น
ร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีผลคะแนน            
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ต่ํากว่า 
๓.๐๐๐๐ คะแนน 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 

            

๓. วิเคราะห์และจัดทําแผน/รูปแบบ              
การดําเนินการตามโครงการ ประจําปี ๒๕๕๕  
และนําเสนอแผนดังกล่าวต่อผู้อํานวยการ สคร. 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 

            

๔. ประสานงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเริ่มดําเนินโครงการ      
ตามแผนดังกล่าว  

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 

            

๕. ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา 
ของรัฐวิสาหกิจ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้      
เกณฑ์การประเมินผลฯ มีความชัดเจน 
และปฏิบัติได้ในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรายงาน 
ต่อคณะอนุกรรมการฯ ข้อ ๓ และคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 

            

๖. สรุปผลการดําเนินโครงการพี่เลี้ยง          
ปี ๒๕๕๕ นําเสนอต่อผู้อํานวยการ สคร. 

สกร.              
คณะอนุกรรมการฯ 
และบริษัทที่ปรึกษา 
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(๓) การประชาสัมพันธ ์
 ๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจัดทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
กระบวนการ การค้นหาข้อมูลข่าวสารประจําวันเพื่อเผยแพรใ่หผู้้บรหิารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การค้นหาข้อมูลข่าวสารประจําวันเพื่อเผยแพร ่
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับทราบ 

คัดเลอืกข่าว 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 
- สคร. 
- รัฐวิสาหกิจ 
- เศรษฐกิจ 

ส่งข้อมลูข่าวให้ ศทส. 
เพื่อดําเนินการ upload 
ขึ้น Intranet ของ สคร. 

คัดเลอืกข่าวทีม่ี
ผลกระทบตอ่ สคร. 

ไม่มีผลกระทบต่อ สคร. : 
เก็บรวบรวมเพื่อใช้
ประโยชนต์อ่ไป 

มีผลกระทบต่อ สคร. : 
แจ้งผู้รับผดิชอบ

ดําเนินการชี้แจง/ให้ข้อมูล
ที่ถูกตอ้งเพื่อเผยแพร่      

ตอ่สาธารณะชน         
ให้เกิดความเข้าใจ        

ที่ถูกตอ้ง 

หมายเหตุ : สคร. คอื สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ ศทส. คอื ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการ การค้นหาข้อมูลข่าวสารประจําวันเพื่อเผยแพร่ใหผู้้บรหิารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับทราบ 
 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษา
วาจาสัตย์ เปิดใจกว้าง ไม่หลอกลวง 
ไม่ปัดความรับผิดชอบ ไม่ใช้ผูอ้ื่น
เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตัว 

การใช้อํานาจในการปกปิดข่าวที่มี
ความสําคัญต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
สคร. 

รุนแรงระดับกลาง ต่ํา C 

ความมี
ประสิทธิภาพ 

การทํางานอย่างรวดเร็วและ           
ใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจํากัด       
ให้ได้ผลคุม้ค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

การจัดทําข้อมูลข่าวสารประจําวัน         
เพื่อเผยแพร่ใหผู้้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
สคร. ล่าช้ากว่ากําหนด 

ความรุนแรง
ระดับกลาง 

กลาง B 

ความรับผิดชอบ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
ปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น 

การตัดสินใจเลอืกข่าวเพื่อเผยแพร่        
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคร. อาจไม่
ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับ 

ความรุนแรง
ระดับกลาง 

กลาง B 

การมุ่งเน้นผลงาน การปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย
สามารถวัดหรือประเมินผลได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

การส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ใหผู้้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ สคร. ได้ภายในเวลา 
ที่กําหนด และมีเนื้อหาข่าวครอบคลุม      
ต่อความต้องการของผู้รับ 
 

ความรุนแรง
ระดับกลาง 

ต่ํา C 
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หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความคล่องตัว การเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

การตัดสินใจเลอืกข่าวสารที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการ หรือทันต่อสถานการณ์    
ในปัจจุบัน 

ความรุนแรง
ระดับกลาง 

ต่ํา C 

 
หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 
 
 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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 ๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
จัดลําดับความเสี่ยง โดยคดัเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คอื A และ B 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความมีประสิทธิภาพ การจัดทําขอ้มลูข่าวสารประจําวันเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ สคร. ล่าช้ากว่ากําหนด 

B 

ความรับผิดชอบ การตัดสินใจเลอืกข่าวเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ 
สคร. อาจไม่ครอบคลมุต่อความตอ้งการของผู้รับ 

B 

ความซื่อสตัย์ การใชอ้ํานาจในการปกปิดข่าวที่มีความสําคญัตอ่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ สคร. 

C 

การมุ่งเน้นผลงาน การส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ใหผู้้บริหารและเจ้าหน้าที ่สคร.           
ได้ภายในเวลาที่กําหนด และมีเนื้อหาข่าวครอบคลมุ             
ตอ่ความตอ้งการของผู้รับ 

C 

ความคล่องตัว การตัดสินใจเลอืกข่าวสารที่ไม่ตรงกับความตอ้งการหรือทนัตอ่
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

C 
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 ๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดแูลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ด้านรฐั สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ด้านองคก์าร และด้านผูป้ฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/มาตรการ 

การใชอ้ํานาจในการปกปิด
ข่าวที่มีความสาํคัญตอ่ 
ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ สคร. 

C ผู้บริหารและเจา้หน้าที ่
สคร. ไม่ได้รับขา่วสาร       
ที่ถูกตอ้งและครอบคลมุ 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กําหนดมาตรการ       
ในการเพิ่มการ
ตรวจสอบข่าวสาร 
ก่อนมีการเผยแพร่ 
ตอ่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สคร. 

การจัดทําขอ้มลูข่าวสาร
ประจําวันเพื่อเผยแพร่        
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
สคร. ล่าช้ากว่ากําหนด 

B ผู้บริหารและเจา้หน้าที ่
สคร. ได้รับข่าวสาร          
ไม่ทันท่วงท ี

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การตัดสินใจเลอืกข่าว         
เพื่อเผยแพรใ่หผู้้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สคร.              
อาจไม่ครอบคลุม          
ตอ่ความตอ้งการของผู้รับ 

B ผู้บริหารและเจา้หน้าที ่
สคร. ไม่ได้รับขา่วสาร       
ที่ถูกตอ้งและครอบคลมุ 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การส่งข่าวเพื่อเผยแพร่        
ให้ผู้บรหิารและเจา้หน้าที ่
สคร. ได้ภายในเวลาที่กําหนด 
และมีเนือ้หาขา่วครอบคลุม
ตอ่ความตอ้งการของผู้รับ 

C ผู้บริหารและเจา้หน้าที ่
สคร. ได้รับข่าวสาร         
ไม่ทันตอ่สถานการณ์ 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การตัดสินใจเลอืกข่าวสาร 
ที่ไม่ตรงกับความตอ้งการ 
หรือทันตอ่สถานการณ์        
ในปัจจุบัน 

C ผู้บริหารและเจา้หน้าที ่
สคร. ได้รับข่าวสาร          
ไม่ทันตอ่สถานการณ์ 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 ๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 
(ด้าน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กําหนดมาตรการ        
ในการเพิม่               
การตรวจสอบ
ข่าวสาร ก่อนม ี         
การเผยแพรต่อ่ 
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ สคร. 

เพิ่มกระบวนการ 
การตรวจสอบ
ข่าวสาร 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต.ค. ๒๕๕๔ –     
ก.ย. ๒๕๕๕ 

สนผ. 



- ๓๓ - 
 

แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการ การค้นหาข้อมูลข่าวสารประจําวันเพื่อเผยแพร่ใหผู้้บรหิารและเจ้าหน้าที่ สคร. ได้รับทราบ 
 
๑. ชื่อโครงการย่อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการค้นหาข่าวสาร 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สนผ.) 
วัตถุประสงค ์  ๑. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีส่ํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับข่าวสารข้อมูลของ สคร. และรัฐวิสาหกิจที่

เผยแพร่ออกไปสู่ภาคประชาชน ได้ทันท่วงที 
 ๒. เพื่อให้ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ สคร. สามารถจัดเตรียมแผนและจัดเตรียมข้อมูลเพือ่เผยแพร่ข่าวสารให้ภาคประชาชนทราบข้อเท็จจริง 

ผลผลิต   ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ สคร. และรัฐวิสาหกจิที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามความต้องการกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สคร. 
ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบข่าวสารให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สคร.  
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ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงานที่ดําเนนิ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. การค้นหาขอ้มูลข่าวสารประจําวัน สนผ.             

๒. คัดเลือกข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
สคร. รฐัวิสาหกิจ และเศรษฐกิจ  

สนผ. 
 

            

๓. คัดเลือกข่าวที่มีผลกระทบต่อ สคร. 
เพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบ หากไม่มีผลกระทบ
ส่งให้ ศทส. เพือ่เผยแพร่ขึ้น Intranet  

สนผ.             

๔. ผู้รับผิดชอบแจ้งแก้ไข/ชี้แจงข่าว 
ในกรณีที่ข่าวไม่ถูกต้อง 

สํานักที่เกี่ยวข้อง             

๕. ส่งข้อมูลให ้ศทส. เพื่อเผยแพร่ใน 
Intranet 

ศทส.             

 

 
หมายเหต ุ: เป็นการดําเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ
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(๔) กระบวนงานของสํานักงานเลขานุการกรมด้านงานการเจา้หนา้ที ่
 ๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจัดทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเขา้รับราชการ ในระดับปฏิบัติการ 
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 ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเขา้รับราชการ 

ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษาวาจาสัตย์  
เปิดใจกว้าง ไม่หลอกลวง ไมป่ัด 
ความรับผิดชอบ ไม่ใช้ผู้อื่นเปน็เครื่องมือ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 

ขาดคุณธรรม จริยธรรม         
ในการปฏิบัติงาน 

กลาง กลาง B 

ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล วิธีการและขั้นตอน 
การดําเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ม ี
ส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
ดําเนินการ และตรวจสอบการทํางาน 

ขาดการประชาสัมพันธ์ 
หรือแจ้งให้ผู้รบับริการทราบ 
ถึงวิธีการและขั้นตอน 
การดําเนินงานไม่ทั่วถึง    
 

กลาง กลาง B 

ความยุติธรรม การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเป็นธรรม 
และเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักด้านสิทธิ
ผลประโยชน์ ข้อดี ความพยายามของ 
แต่ละคน หรือ การช่วยเหลือสังคม 
เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 

เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 

รุนแรงมาก สูง A 
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หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความสามัคค ี การช่วยเหลือ ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 
ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

ขาดการประสานงานและ/หรือ     
ความร่วมมือทีด่ีในการปฏิบัติงาน 
 

ต่ํา ต่ํา C 

ความมี
ประสิทธิภาพ 

การทํางานอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ผลคุ้มค่า 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากําหนด รุนแรงมาก สูง A 

ความรับผิดชอบ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจปฏิบัติงาน
และผลที่เกิดขึน้ 

ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ต่ํา ต่ํา C 

การมุ่งเน้นผลงาน การปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย
สามารถวัดหรือประเมินผลได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

ขาดแผนงานที่ชัดเจน             
ในการดําเนินการ 

ต่ํา ต่ํา C 

ความคล่องตัว การเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป 

ไม่สามารถปรบัตัว                
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ต่ํา ต่ํา C 

 
หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
จัดลําดับความเสี่ยง โดยคดัเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คอื A และ B 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความยุติธรรม เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุม่หนึ่งเป็นพิเศษ A 

ความมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากําหนด A 

ความซื่อสตัย์ ขาดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน B 

ความโปร่งใส การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงวิธีการ 
และขั้นตอนการดําเนินงานไม่ทั่วถึง 

B 

ความสามัคค ี ขาดการประสานงานและ/หรือความร่วมมอืทีด่ีในการปฏบัิติงาน C 

ความรับผิดชอบ ไม่รับผิดชอบตอ่ผลที่เกดิขึ้น C 

การมุ่งเน้นผลงาน ขาดแผนงานที่ชัดเจนในการดาํเนินการ C 

ความคล่องตัว ไม่สามารถปรบัตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น C 
 

๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  
ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/
มาตรการ 

เอื้อประโยชน์ให้กับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึง่
เป็นพิเศษ 

A - คุณภาพงานไม่เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณ 

ด้านรฐั สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน 

  - ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
   ความเป็นธรรมและ           
อาจส่งผลทําให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหาย 

ด้านผู้รับบรกิารและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  - ผู้รับบริการไม่มีความเชือ่มัน่ 
  เกิดการร้องเรียน และ          
ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร   

ด้านองคก์าร 
 
 

 

  - การปฏิบัติงานไม่มี
ประสทิธิภาพ  

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/
มาตรการ 

ปฏิบัติงานล่าช้า
กว่ากําหนด 

A - คุณภาพงานไม่เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณ 

ด้านรฐั สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน 

  - ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
   ความเป็นธรรมและ        
อาจส่งผลทําให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหาย 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

  - ผู้รับบริการไม่มีความเชือ่มัน่ 
   เกดิการรอ้งเรียน และ        
ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร   

ด้านองคก์าร 
 
 

 

  - การปฏิบัติงานไม่มีประสทิธิภาพ  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

ขาดคุณธรรม 
จริยธรรม          
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

B - คุณภาพงานไม่เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณ 

ด้านรฐั สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจนใน
การปฏิบัติงาน 

 - ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
   ความเป็นธรรมและ          
อาจส่งผลทําให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหาย 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 - ผู้รับบริการไม่มีความเชือ่มัน่ 
  เกิดการร้องเรียน และ          
ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร   

ด้านองคก์าร 
 
 

 

 - การปฏิบัติงานไม่มีประสทิธิภาพ  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  
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ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/
มาตรการ 

การประชาสัมพันธ์ 
หรือแจ้งให้ผู้รับบริการ
ทราบถึงวิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ไม่ทั่วถึง    

B - คุณภาพงานไม่เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณ 

ด้านรฐั สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน 

 - ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
  ความเป็นธรรมและอาจ
ส่งผลทําให้หนว่ยงานได้รับ 

  ความเสียหาย 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 - ผู้รับบริการไม่มีความเชือ่มัน่ 
  เกิดการร้องเรียน และ         

ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร   

ด้านองคก์าร 
 
 

 

  - การปฏิบัติงานไม่มีประสทิธิภาพ  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

ขาดการประสานงาน 
และ/หรือ 
ความร่วมมือทีด่ ี
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

C - คุณภาพงานไม่เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณ 

ด้านรฐั สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน 

 - ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
  ความเป็นธรรมและ        
อาจส่งผลทําให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหาย 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 - ผู้รับบริการไม่มีความเชือ่มัน่ 
  เกิดการร้องเรียน และ       

ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร   

ด้านองคก์าร 
 
 

 

 - การปฏิบัติงานไม่มีประสทิธิภาพ  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๑ - 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/
มาตรการ 

ไม่รับผิดชอบตอ่ 
ผลที่เกดิขึ้น 

C - คุณภาพงานไม่เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณ 

ด้านรฐั สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน 

 - ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
  ความเป็นธรรมและ            
อาจส่งผลทําให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหาย 

ด้านผู้รับบรกิารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 - ผู้รับบริการไม่มีความเชือ่มัน่ 
  เกิดการร้องเรียน และ         
ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร   

ด้านองคก์าร 
 
 

 

 - การปฏิบัติงานไม่มีประสทิธิภาพ  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

ขาดแผนงาน         
ที่ชดัเจน            
ในการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 

C - คุณภาพงานไม่เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณ 

ด้านรฐั สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน 

 - ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
  ความเป็นธรรมและ        
อาจส่งผลทําให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหาย 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 - ผู้รับบริการไม่มีความเชือ่มัน่ 
  เกิดการร้องเรียน และ         
ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร   

ด้านองคก์าร 
 
 

 

 - การปฏิบัติงานไม่มีประสทิธิภาพ  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๒ - 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/
มาตรการ 

ไม่สามารถปรบัตัว
ตอ่การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น 

C - คุณภาพงานไม่เป็นไป 
  ตามมาตรฐาน รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณ 

ด้านรฐั สังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน 

 - ผู้รับบริการไม่ได้รับ 
  ความเป็นธรรมและ        
อาจส่งผลทําให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหาย 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 - ผู้รับบริการไม่มีความเชือ่มัน่ 
  เกิดการร้องเรียน และ        

ขาดความเชื่อถือต่อองค์กร   

ด้านองคก์าร 
 
 

 

 - การปฏิบัติงานไม่มีประสทิธิภาพ  ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

 
๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

แนวทาง/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 
(ด้าน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กําหนดมาตรการ/
หลักการทีช่ัดเจนใน
การปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
กระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเข้ารับ
ราชการ 

ด้านรฐั สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

มิ.ย. – ก.ย.
๒๕๕๕ 

สํานักที่เกี่ยวข้อง 

  ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิ.ย. – ก.ย.
๒๕๕๕ 

สํานักที่เกี่ยวข้อง 

  ด้านองคก์าร 
 

มิ.ย. – ก.ย.
๒๕๕๕ 

สํานักที่เกี่ยวข้อง 

  ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

มิ.ย. – ก.ย.
๒๕๕๕ 

สํานักที่เกี่ยวข้อง 



- ๔๓ - 
 

แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการสรรหาและเลอืกสรรบคุคลเข้ารับราชการ 
 
๑. ชื่อโครงการย่อย โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อสามารถดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา้รับราชการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามเจตนารมณ์และหลักการ  
                             แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๒. เพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ 
ของทางราชการ 

ผลผลิต   ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตัวชี้วัด   ร้อยละของบุคคลที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสงักัดสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ตรงตามมาตรฐานที ่
   กําหนดไว้ (เป้าหมาย คือ ร้อยละ ๑๐๐) 
 
ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
 

 
กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่ดําเนินกิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบแขง่ขันเพื่อบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการ 

สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๒. จัดทําประกาศรับสมัคร สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                



- ๔๔ - 
 

 
กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่ดําเนินกิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓. แพร่ข่าวการรับสมัครสอบไปยังส่วนราชการสถานศึกษา 
และสื่อสารมวลชนต่างๆ และทาง website ก.พ. (ก่อนวันรับสมัคร  
๕ วันทําการ) 

สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๔. รับสมัคร (ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ) สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๕. ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๖. จัดหาสถานที่สอบและทําผังที่นั่งสอบพร้อมทั้งจัดสถานที่สอบ 
และวัสดุอุปกรณ์ในการสอบขอ้เขียน 

สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๗. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ และระเบียบ
วิธีการสอบ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ) 

สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๘. ส่งข้อสอบพร้อมไฟล ์(ก่อน ๑๖.๓๐ น.) สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๙. สอบข้อเขียน สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๐. ตรวจข้อสอบ และส่งผลคะแนน  สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

 



- ๔๕ - 
 

 
กิจกรรม 

หน่วยงาน 
ที่ดําเนินกิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๑. กรอกและรวมคะแนน สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๒. ประกาศผลการสอบข้อเขียน สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๓. สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๔. กรอกและรวมคะแนน สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๕. รายงานผลการสอบต่อผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๖. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๗. รายงานการดําเนินการสอบแข่งขันไปยัง ก.พ.  
(ภายใน ๕ วันทําการ นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ) 

สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๘. เรียกผูส้อบแข่งขันรายงานตัว สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                

๑๙. บรรจุเข้ารับราชการ สล.  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

                



- ๔๖ - 
 
(๔) กระบวนงานของสํานกังานเลขานกุารกรมด้านงานงบประมาณ 
 

๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจัดทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
กระบวนการการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 

เตรียมขอ้มลูในการจัดทํางบประมาณ 
ทําหนังสือเวียน สํานัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ 

จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําขั้นต่ําที่จําเป็น ได้แก่ งบบุคลากร และงบดําเนินงาน  

๑. จัดให้มีการประชมุเพื่อให้ได้ขอ้สรุปในการจัดทํางบประมาณ 
๒. จดัทํางบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย รายการผลผลติ และกิจกรรม    
    และรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
๓. เสนอผูอ้ํานวยการ สคร. เพื่อเห็นชอบ 

การจัดทํางบประมาณทาง Electronic (E - budgeting) 
 พิมพ์รายงานส่งให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบกอ่นส่งสํานักงบประมาณ

 สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี   
           ปรับปรุงรายละเอียดทุกหมวดรายจ่ายให้สอดคลอ้งกับที่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ 

                        เพื่อเตรยีมเข้าชี้แจงตอ่คณะกรรมาธิการต่าง ๆ 

การจัดทําเอกสารเพื่อชีแ้จงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้แก่ 
- เอกสารสําหรับผู้บริหาร สคร. 
- เอกสารสําหรับคณะกรรมาธิการฯ สภาผูแ้ทนราษฎร 
- เอกสารเสนอตอ่คณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดต่าง ๆ 
- เอกสารเสนอตอ่คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา 

งบประมาณรายจ่ายประจําป ี



- ๔๗ - 
 
 ๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 
กระบวนการการจัดทําคําของบประมาณประจําป ี

 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความมี
ประสิทธิภาพ 

การทํางานอย่างรวดเร็วและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ผล
คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดมาก 
รวมทั้งแบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ส่งผลให้สิน้เปลอืงทรัพยากรด้านบุคลากร
ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลและวัสดุ
อุปกรณ์สาํนักงานโดยเฉพาะกระดาษ 
ประกอบกับความไม่พร้อมในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงบประมาณ 
ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้า        
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

กลาง สูง A 

หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 



- ๔๘ - 
 
 ๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
โดยคัดเลอืกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คือ A และ B 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความมีประสิทธิภาพ การกรอกแบบฟอร์มทีม่ีรายละเอียดมาก รวมทั้ง
แบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลใหส้ิ้นเปลือง
ทรัพยากรด้านบุคลากรในการคิดวิเคราะห์ขอ้มลูและวัสดุ
อุปกรณส์ํานักงานโดยเฉพาะกระดาษ ประกอบกับ    
ความไม่พร้อมในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ     
สํานักงบประมาณ  ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้า           
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

A 

 

๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/
มาตรการ 

การกรอก
แบบฟอร์มที่มี
รายละเอียดมาก 
รวมทั้งแบบฟอร์ม  
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

A - การทํางานลา่ช้า 
- สิน้เปลอืงทรพัยากร 
- ขอ้มลูไม่ครบถ้วน 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

กําหนดแนวทาง       
ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับ 
ทุกสํานกั/กอง/ศูนย์ 

 

๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

แนวทาง/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 
(ด้าน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กําหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับ 
ทุกสํานัก/กอง/ศูนย ์

โครงการ             
เพิ่มประสทิธิภาพ     
ในการจัดทําคาํขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

ต.ค. ๒๕๕๔ –  
ม.ค. ๒๕๕๕ 

ทุกสํานัก/กอง/
ศูนย์ ที่เกี่ยวขอ้งกับ  
การของบประมาณ 
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แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจาํป ี
 

๑. ชื่อโครงการย่อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต   มีการกรอกแบบฟอร์มการจัดทําคําของบประมาณที่ถูกต้องและเสร็จตามกําหนดเวลา 
ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้. 
ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 

กิจกรรม หน่วยงานที่ดําเนนิ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน สล.             

๒. ทําหนังสือแจ้งสํานัก/กอง/ศูนย์   
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงแผนการทํางาน 

สล.             

๓. จัดให้มคีณะทํางานด้านงบประมาณ สล.             

๔. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง
คณะทํางานเพื่อกําหนดแผนการจัดทํา
คําของบประมาณ 

สล.             

๕. สรุปแผนการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

สล.             
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ถูกต้อง 

(๔) กระบวนงานของสํานกังานเลขานกุารกรมด้านงานงบประมาณ 
 

๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจัดทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
กระบวนการการเบิกจ่ายในระบบ  GFMIS            

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สํานัก/กอง/ศูนย์/งานพัสดุ ย่ืนเอกสารขอเบิกเงิน 

ฝ่ายการคลัง ตรวจสอบ
เอกสารขอเบิกจ่าย 

เอกสารขออนุมัติการเบิกจ่าย 

บันทึกการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

ผู้มีอํานาจอนุมัติการขอเบิกในระบบ GFMIS 

ฝ่ายการคลังตรวจสอบการอนุมัติการเบิกจ่าย 

และการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง 

ดําเนินการจัดทําเช็คเพื่อสั่งจ่าย 

และออกใบหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

(จ่ายผ่านหน่วยงาน/คู่ค้า) 

ตรวจสอบการโอนเงิน ให้คู่ค้า 

และออกใบหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

(จ่ายตรงคู่ค้า) 

ไม่ถูกต้อง 
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๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการการเบิกจ่ายในระบบ  GFMIS    
 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รักษา
วาจาสัตย์ เปิดใจกว้าง ไม่หลอกลวง 
ไม่ปัดความรับผิดชอบ ไม่ใช้ผูอ้ื่น
เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตัว 

๑. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบการ
เบิกจ่ายอย่างเพียงพอ 
๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง 

รุนแรงมาก สูง A 

 
หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 
 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
โดยคัดเลอืกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คือ A และ B 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความซื่อสตัย์ ๑. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจ              
ในเรื่องกฎระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ 
๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง 

A 

 

๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม          
ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/
มาตรการ 

๑. บุคลากรในองค์กร 
ขาดความรูค้วามเข้าใจ 
ในเรือ่งกฎระเบยีบ      
การเบิกจ่ายอย่าง 
เพียงพอ 
๒. การเบิกจ่าย       
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ของกระทรวงการคลัง 

A เกิดความผดิพลาด 
ในการเบิกจ่าย 
ไม่เป็นไป             
ตามกฎระเบียบ       
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ด้านผู้รับบรกิารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

 
ด้านองค์การ 

จัดใหม้ีการฝึกอบรม  
ในกฎระเบียบ         
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การเบิกจ่าย 
 

 
๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 

(ด้าน) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จัดใหม้ี                
การฝึกอบรม          
ในกฎระเบียบ         
ที่เกี่ยวข้องกับ         
การเบิกจ่าย 

โครงการอบรมด้าน
กฎระเบียบ            
ที่เกี่ยวข้องกับ         
การเบิกจ่ายโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  

ด้านผู้รับบรกิารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ด้านผู้ปฏิบัติงาน/ 
ด้านองค์การ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สล. 
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แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการการเบิกจ่ายในระบบ  GFMIS            
 
๑. ชื่อโครงการย่อย โครงการอบรมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) 
วัตถุประสงค ์ ๑. บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 

 ๒. เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง 
ผลผลิต   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นหลังการอบรม 
ตัวชี้วัด   คะแนนผลการทดสอบบุคลากรหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม (เป้าหมาย คือ บุคลากรทุกคนมีคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม) 
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ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงานที่ดําเนนิ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดทําโครงการอบรม                 
ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ            
การเบิกจ่าย 

สล.             

๒. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
โครงการดังกล่าว 

สล.             

๓. วัดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายก่อนอบรม 

สล. ร่วมกับ          
กลุ่มพัฒนาทรพัยากร

บุคคล 

            

๔. จัดให้มีการฝึกอบรมในกฎระเบียบ   
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย 

สล.             

๕. วัดความรู้ความเข้าใจในด้าน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
หลังอบรมและสรุปผลการฝึกอบรม 

สล. ร่วมกับ          
กลุ่มพัฒนาทรพัยากร

บุคคล 
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(๔) กระบวนงานของสํานักงานเลขานุการกรมด้านงานสารบรรณ 
 

๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจัดทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
กระบวนการงานสารบรรณ สคร. (รบั-ส่ง จัดเก็บ ทําลาย ส่งเก็บหอจดหมายเหตุฯ)  
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๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการงานสารบรรณ สคร. 
ขั้นตอน เสนอหนังสือ 

 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความมี
ประสิทธิภาพ 

การทํางานอย่างรวดเร็วและ            
ใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจํากัด          
ให้ได้ผลคุม้ค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เสนอหนังสือผิดสายงานหรือไม่ตรงกับ
ผู้รับผิดชอบ  

สูง ต่ํา B 

  เสนอหรือส่งหนังสือล่าช้ากว่ากําหนด  รุนแรงมาก ต่ํา A 

 
ขั้นตอน ใส่ซองจดหมายเพื่อเตรียมสง่ 

 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความมี
ประสิทธิภาพ 

การทํางานอย่างรวดเร็วและใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ได้ผลคุ้มค่า 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส่งหนังสือผิดหน่วยงาน หรือส่งผิดที่อยู ่ รุนแรงมาก ต่ํา A 

 
 
 



- ๕๗ - 
 
หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 
 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 
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๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
จัดลําดับความเสี่ยง โดยคดัเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คอื A และ B 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความมีประสิทธิภาพ เสนอหรอืส่งหนังสือล่าช้ากว่ากําหนด ทําให้ปฏิบัติงาน       
ไม่ทันตามกําหนดเวลา 

A 

 ส่งหนังสือผดิหน่วยงาน หรือส่งผิดทีอ่ยู ่ทําให้เกิด          
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

A 

 เสนอหนังสอืผดิสายงานหรือไม่ตรงกับผู้รับผิดชอบ          
ทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการทํางานของหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

B 

 
๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/
มาตรการ 

เสนอหนังสอืผดิ        
สายงานหรือไม่ตรง
กับผู้รับผดิชอบ 

B ทําให้เกิดความล่าช้า        
ในกระบวนการทํางาน 
ของหน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านองคก์าร 

 
 

ประชมุซกัซอ้ม
ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติงาน 

เสนอหรอืส่งหนังสือ
ล่าช้ากว่ากําหนด 

A ทําให้ปฏิบัติงานไม่ทันตาม
กําหนดเวลา 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านองคก์าร 

 
๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 

 

แนวทาง/
มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 
(ด้าน) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชมุซกัซอ้ม 
ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ  
ในการปฏิบัติงานรับ-ส่ง 
หนังสอืของฝ่ายสารบรรณ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านองคก์าร 

 
 

ทุกไตรมาส 
ระหว่าง       

ต.ค. ๒๕๕๔ –   
ก.ย. ๒๕๕๕ 

สล. 
ฝ่ายสารบรรณ 
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แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการงานสารบรรณ  
 
๑. ชื่อโครงการย่อย โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานรับ-ส่ง หนังสือของฝ่ายสารบรรณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) ฝ่ายสารบรรณ 
วัตถุประสงค ์  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการ 
ผลผลิต   การเสนอหนังสือมีประสิทธิภาพ ส่งได้ตรงตามหน่วยงานที่รับผิดชอบและทันตามกําหนดเวลาและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรฐัวิสาหกิจ ปี ๒ 
ตัวชี้วัด   ร้อยละของความผิดพลาดในการรับ – ส่ง หนังสือน้อยกว่า ๕%  
 
ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงานที่ดําเนนิ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ชี้แจงปัญหา
และเสนอวิธีการแก้ไข (ทุกไตรมาส) 

สล. 
ฝ่ายสารบรรณ 

            

๒. ติดตามผลการรับ – ส่งหนังสือ สล. 
ฝ่ายสารบรรณ 

            

๓. สรุปผลการรับ – ส่งหนังสอื เสนอ
ต่อเลขานุการกรม 

สล. 
ฝ่ายสารบรรณ 
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(๔) กระบวนงานของสํานกังานเลขานกุารกรมด้านงานอาํนวยการ 

๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจัดทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 

กระบวนการการขอใช้รถยนต์สว่นกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานภายใน สคร. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผ่านระบบ e-office 

นําใบขอใช้รถยนต์เสนอ 
หัวหน้าหมวดยานยนต์/ผู้มีอํานาจ 

ในการสั่งใช้รถ  

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

หัวหน้าหมวดยานยนต์จัดเตรียมรถยนต์พรอ้ม 
พนักงานขับรถยนต ์ 

พนักงานขับรถยนต์รับทราบและดําเนินการ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน 

พนักงานขับรถยนตอ์อกปฏิบัติงานตาม 
ใบขอรถยนตส์ว่นกลาง 

เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จและบันทึกเลขไมลพ์ร้อม
ใบสั่งจ่ายรถยนต์ในรายงานการใช้รถยนต ์

ส่งมอบกญุแจรถยนต ์
ให้กับหัวหน้าหมวดยานยนต ์

ส่งคืนใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลางให้หน่วยงานต้นเรื่อง 
และระบุเหตุผล 

ในกรณีที่รถยนต์ส่วนกลาง     
ไม่เพียงพอ ให้ขออนุมัติใช้     
รถโดยสารประจําทาง        
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
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๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการการขออนุมัติรถยนต์ส่วนกลาง 
ขั้นตอน พนักงานขบัรถยนต์ออกปฏิบัติงานตามใบขอรถยนต์ส่วนกลาง 

 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความรับผิดชอบ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
ปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น 

พนักงานขับรถยนต์อาจไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจราจร 

รุนแรงมาก ต่ํา A 

 
หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 
 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 

 
 



- ๖๒ - 
 

๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
จัดลําดับความเสี่ยง โดยคดัเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คอื A และ B 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความรับผิดชอบ พนักงานขับรถยนต์ไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบจราจร A 

 
๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/มาตรการ 

พนักงานขับรถยนต์
อาจไม่ปฏิบัต ิ       
ตามกฎระเบียบ
จราจร 

A เกิดอุบัติเหตุ
ในขณะขับรถยนต์
ตอ่ผู้ขับรถยนต์และ
ผู้รับบริการ 

ด้านผู้รับบรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และ 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 

ส่งเสริมให้พนกังาน   
ขับรถยนต ์            
ให้มีความรู้เรือ่ง 
จรรยาบรรณ          
ในการขับรถยนต ์    
ที่ด ี

 

๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 

(ด้าน) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้พนกังาน 
ขับรถยนตใ์ห้มี
ความรู้เรื่อง 
จรรยาบรรณ          
ในการขับรถยนต์   
ที่ด ี

โครงการจดัทําคู่มือ
จรรยาบรรณ
พนักงานขับรถยนต ์

ด้านผู้รับบรกิารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และ 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

ต.ค. ๒๕๕๔ –  
พ.ค. ๒๕๕๕ 

สล. 
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แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการการขออนุมัติรถยนต์ส่วนกลาง 
 
๑. ชื่อโครงการย่อย โครงการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณพนักงานขับรถยนต ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) งานอํานวยการ 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขับรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ สคร.  

 ๒. เพื่อลดอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์และสร้างความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
ผลผลิต   พนักงานขับรถยนต์ขับรถได้ปลอดภัยตามระเบียบกฎจราจร 
ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณพนักงานขับรถยนต์ 
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ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงานที่ดําเนนิ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําคู่มือ
จรรยาบรรณพนักงานขับรถยนต์ 

สล. งานอํานวยการ             

๒. จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อทบทวน
หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณของ 
พนักงานขับรถยนต์ 

สล. งานอํานวยการ             

๓. เสนอร่างคู่มือจรรยาบรรณ
พนักงานขับรถยนต์ต่อเลขานุการกรม
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

สล. งานอํานวยการ             

๔. จัดทําคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน
ขับรถยนต์ 

สล. งานอํานวยการ             

๕. เวียนแจ้งคู่มือให้พนักงาน 
ขับรถยนต์ 

สล. งานอํานวยการ             
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(๔) กระบวนงานของสํานกังานเลขานกุารกรมด้านงานพัสด ุ

๑) การจําแนกกระบวนงาน โดยจัดทําผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าส่วนราชการ 

ดําเนินการ 

ขออนุมตัซิื้อ/จา้ง 

ทําสัญญา 

ตรวจรับ 

เปลี่ยนแปลงรายการ 
(ข้อ ๑๓๖) 

บอกเลิกสัญญา 
(ข้อ ๑๓๗-   

๑๓๘ และ๑๔๐ 

งด/ลดค่าปรับ ขยายเวลา 
(ข้อ ๑๓๙) 

เบิกจ่ายเงิน 

กรณีมีสินทรัพย์เกิดขึ้นให้ทําบัญชี 
ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อลงทะเบียน 

ทํารายงานขอซื้อ/จ้างพัสดุท่ัวไป 
(ระเบียบฯ ข้อ ๒๗) 

ท่ีดิน (ระเบียบฯ ข้อ ๒๘) 
ให้ความเห็นชอบ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๙) 

ตกลงราคา (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙,๓๙) 

สอบราคา (ระเบียบฯ ข้อ ๒๐,๔๐-๔๓) 

ประกวดราคา (ระเบียบฯ ข้อ ๒๐,๔๔-๕๖) 

กรณีพิเศษ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๖,๕๙) 

ระเบียบฯ ข้อ ๖๕-๖๗ 

ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๒-๑๓๕ 

การซื้อการจ้างทั่วไป 
     การจ้างก่อสร้าง 

ข้ันตอนการซื้อและการจางทุกวิธ ี

วิธีพิเศษ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๓,๕๗ และ ๒๔,๕๘) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ (ระเบียบฯ ข้อ ๓๔)  
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๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มีประเด็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัติงาน 
 

                                                                                   กระบวนการจัดซื้อจ้าง 
 

หลักธรรมาภบิาล ความหมาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความรุนแรง ความเป็นไปได ้ เกรดที่ได้รับ 

ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล วิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้  
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ 
และตรวจสอบการทํางาน 

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุตามวิธีการต่างๆ 
ที่กําหนดไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
โดยบุคลากรปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ 
พัสดุที่กําหนด 

รุนแรงมาก สูง A 

 

หมายเหต ุ   ความรุนแรง ม ี๔ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูงและรุนแรงมาก 
                 ความเป็นไปได้ มี ๓ ระดับ ได้แก่ ต่ํา กลาง สูง 
 

 ต่ํา กลาง สูง รุนแรงมาก 

ต่ํา C C B A 
กลาง C B A A 
สูง B A A A 



- ๖๗ - 
 

๓) ดําเนินการวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเสีย่ง และจัดลําดับความเสีย่ง 
จัดลําดับความเสี่ยง โดยคดัเลือกความเสี่ยงที่มีเกรดสูงสดุ คอื A และ B 
 

หลกัธรรมาภิบาล ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เกรดทีไ่ด้รับ 

ความโปร่งใส 
 

ขั้นตอนการจดัหาพัสดตุามวิธีการต่างๆ ที่กําหนดไว้         
ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง โดยบุคลากรปฏิบัติไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบพัสดุทีกํ่าหนด 

A 

 

๔) วิเคราะหผ์ลกระทบภายใต้กรอบนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี๔ ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ด้านผู้รับบรกิาร และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 

ความเสี่ยง เกรด ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

นโยบายกํากับดูแล
องค์การที่ดี (ด้าน) 

แนวทาง/มาตรการ 

ขั้นตอนการจดัหา
พัสดตุาม        
วิธีการ 
ต่างๆ ที่กําหนดไว้
ตามระเบียบ           
ที่เกี่ยวข้อง            
โดยบุคลากรปฏิบัติ
ไม่เป็นไป         
ตามระเบียบพัสด ุ    
ที่กําหนด 

A พัสดุที่จดัหาอาจไม่มี
ประสทิธิภาพ  
ทําให้รัฐสูญเสยี
งบประมาณ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

สร้างความรู้           
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

๕) กําหนดจดัทาํมาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ นโยบายกํากับดูแล 

(ด้าน) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สร้างความรู้      
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

จัดอบรมพัสดุ
เกี่ยวกับระเบียบ
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

ต.ค. ๒๕๕๔ –  
ก.ย. ๒๕๕๕ 

- สล. 
- กลุม่พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(HRD) 



- ๖๘ - 
 

แผนสง่เสริมธรรมาภิบาลของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๑. ชื่อโครงการย่อย การจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     สาํนักงานเลขานุการกรม (สล.)/ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
ผลผลิต   พัสดุที่ได้รับมามีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
ตัวชี้วัด   ระดับความสําเร็จในการลดขอ้ผิดพลาดจากการจัดหาพัสดุ 
 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 
 

กิจกรรม หน่วยงานที่ดําเนนิ
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เขียนแผนโครงการ 
๒. ประสานกับผู้ร่วมโครงการ 
๒. ขออนุมตัิโครงการ 
๓. จัดอบรมใหค้วามรู้เรือ่งระเบียบพัสด ุ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๔. ประเมินผลในการอบรม 

สล. / HRD               
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