
 

 

แบบฟอรม์ 2.4  แบบฟอรม์รายงานผลการดําเนนิการในหมวด 4 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 4 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

IT 1 :  
สว่นราชการตอ้งมรีะบบ
ฐานขอ้มลูทีช่ว่ย
สนับสนุนการดําเนนิงาน
ตามแผนยทุธศาสตร์
และแผนปฏบิตัริาชการ  
นอกจากนีต้อ้งมี
ฐานขอ้มลูเกีย่วกบัผล
การดําเนนิงานตามแผน
ยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตัริาชการ  
รวมทัง้ตวัชีว้ัดตาม 
คํารับรองการปฏบิตัิ
ราชการ  ทีค่รอบคลมุ 
ถกูตอ้ง และทนัสมยั 

 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

-  การจัดทําแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัริาชการของ 
สคร. ไดม้กีารเชือ่มโยงเป้าหมายนโยบายระดบัชาตจิาก
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 
พ.ศ. 2550-2554  แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 
2552-2554 และยทุธศาสตรข์องกระทรวงการคลัง พ.ศ. 
2553 ถา่ยทอดมาสูภ่ารกจิของ สคร. พรอ้มทัง้ ไดม้กีาร
ทบทวนยทุธศาสตรข์องปี 2552  ประกอบกบันโยบาย
ของรัฐบาลปัจจบุนั และการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของ 
สคร. เพือ่กําหนดเป็น แผนปฏบิตัริาชการของ สคร. 
ประจําปี 2553 โดยไดกํ้าหนดประเด็นยทุธศาสตรไ์ว ้5 
ดา้น ซึง่ไดม้กีารวเิคราะหข์อ้มลูทีจํ่าเป็นในการ
ดําเนนิงานหรอืตดิตามในแตล่ะยทุธศาสตรด์งักลา่ว 
พรอ้มเหตผุลประกอบ ซึง่ไดรั้บการอนุมตัจิาก CIO หรอื 
CEO แลว้ 
 
-  ฐานขอ้มลูทีจํ่าเป็นในการดําเนนิงานหรอืตดิตามใน
ยทุธศาสตรท์ัง้ 5 ดา้นดงักลา่วขา้งตน้ไดถ้กูจัดเก็บไวใ้น
ระบบ GFMIS-SOE และระบบ e-filing โดยฐานขอ้มลู
ดงักลา่วแสดงขอ้มลูยอ้นหลงัตัง้แตปี่ 2549-2553 
ยกเวน้ฐานขอ้มลูบางรายการทีม่กีารจัดเก็บไวต้ัง้แตปี่ 
2552 เนือ่งจากเพิง่เริม่มกีารดําเนนิการ เชน่ การจัดสรร
เงนิอดุหนุนบรกิารสาธารณะของรัฐวสิาหกจิ เป็นตน้ 
 
-  สําหรับฐานขอ้มลูผลการดําเนนิงานของตวัชีว้ัดตาม
คํารับรองการปฏบิตัริาชการประจําปี เป็นฐานขอ้มลูทีไ่ด ้
มกีารปรับปรงุในปี 2553 เพือ่ใหผู้บ้รหิารใชใ้นการตดิตาม
ผลการดําเนนิงานตามตวัชีว้ดัดงักลา่ว ทัง้นี ้ไดม้กีารจัดเก็บ
ขอ้มลูดงักลา่วยอ้นหลงัตัง้แตปี่ 2549-2552 และรอบ 6 
เดอืนของปี 2553 ไวด้ว้ยแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 4 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

IT 2 :  
สว่นราชการทบทวน
ฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุน
การปฏบิตังิานของ
กระบวนการทีส่รา้ง
คณุคา่  กระบวนการละ 
1 ฐานขอ้มลู 

 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

-  ในปี 51-52 ไดกํ้าหนดกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ไว ้ 
2 กระบวนการ และในปี 2553 ไดพ้จิารณาทบทวนและ
กําหนดกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ไว ้5 กระบวนการคอื  
 

1. การจัดทํารายงานการวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน 
   ของรัฐวสิาหกจิ (State Enterprise Reviews :    
   SER) 
2. การจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงการประเมนิผลการ 
    ดําเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ  
3. การจัดทํารายงานผลการวเิคราะหผ์ลการ 
    ดําเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ (State Enterprise  
    Reviews : SER) รายไตรมาส รายสาขาและภาพรวม
4. การวเิคราะหก์ารซือ้ขายหลกัทรัพย ์
5. ยกรา่งและปรับปรงุกฏหมาย 
 

ซึง่ไดม้กีารวเิคราะหข์อ้มลูทีจํ่าเป็นในการดําเนนิการหรอื
ตดิตามเกีย่วกบักระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ พรอ้มเหตผุล
ประกอบ ซึง่ไดรั้บการอนุมตัจิาก CIO หรอื CEO แลว้ 
 
-  ฐานขอ้มลูทีจํ่าเป็นดังกลา่วขา้งตน้ไดถ้กูจัดเก็บไวใ้น
ระบบ GFMIS-SOE เว็บไซต ์สคร. และระบบ e-filing 
โดยฐานขอ้มลูดงักลา่วแสดงขอ้มลูยอ้นหลงัตัง้แตปี่ 
2549-2553  ทัง้นี ้ได ้Update ฐานขอ้มลูกระบวนการที่
สรา้งคณุคา่ และจัดเก็บขอ้มลูกระบวนการทีส่รา้งคณุคา่
ในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

IT 3 :  
สว่นราชการตอ้งมี
ฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุน
การปฏบิตังิานของ
กระบวนการสนับสนุน  
กระบวนการละ 1 
ฐานขอ้มลู 

 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

-  ในปี 51-52 ไดกํ้าหนดกระบวนการสนับสนุนไว ้ 
2 กระบวนการ และในปี 53 ไดพ้จิารณาทบทวนและกําหนด
กระบวนการสนับสนุนไว ้4 กระบวนการคอื 
 

1. แนวทางการปฏบิตังิานดา้นงบประมาณ 
2. การตรวจสอบรายงานงบการเงนิในระบบ GFMIS-SOE
3. การตรวจสอบภายใน 
4. การจัดทําคํารับรองการปฏบิตัริาชการ  
 

ซึง่ไดม้กีารวเิคราะหข์อ้มลูทีจํ่าเป็นในการดําเนนิการหรอื
ตดิตามเกีย่วกบักระบวนการสนับสนุน พรอ้มเหตผุลประกอบ 
ซึง่ไดรั้บการอนุมตัจิาก CIO หรอื CEO แลว้ 
 
-  ฐานขอ้มลูทีจํ่าเป็นดังกลา่วขา้งตน้ไดถ้กูจัดเก็บไวใ้น
ระบบ GFMIS-SOE ระบบ e-filing เว็บไซต ์สคร. และ
ระบบรายงานสําหรับผูบ้รหิาร โดยฐานขอ้มลูดงักลา่ว
แสดงขอ้มลูยอ้นหลงัตัง้แตปี่ 2549-2553  ทัง้นี ้ได ้
Update ฐานขอ้มลูกระบวนการสนับสนุนและจัดเก็บ
ขอ้มลูกระบวนการสนับสนุนในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 4 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

IT 4 :  
สว่นราชการตอ้งมรีะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารและรับบรกิาร
ผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

-  ไดดํ้าเนนิการใหม้รีะบบเครอืขา่ยขอ้มลูและสารสนเทศ 
เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้คน้หาขอ้มลูทีจํ่าเป็นหรอื
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นราชการได ้ 
 
-  ไดดํ้าเนนิการตาม พรบ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
 
-  มชีอ่งทางใหป้ระชาชนสามารถสบืคน้ผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (website) 
 
-  บคุคลภายนอกสามารถสบืหาขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วกบั
หน่วยงานได ้
 
-  มกีารบรกิารผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื ให ้
รัฐวสิาหกจินําสง่เอกสารรายงานงบการเงนิรายไตรมาส
และรายปี เขา้ระบบ GFMIS-SOE เพือ่ลดภาระและระยะ 
เวลาการเดนิทางมาสง่เอกสารงบการเงนิทีห่น่วยงาน
โดยตรง  
 
-  ในปี 2553 ไดม้กีารทบทวนและคัดเลอืกขอ้มลู/
ขา่วสาร/งานบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เผยแพรผ่า่นเว็บไซต ์
สคร. ใหป้ระชาชนสามารถคน้หาขอ้มลูได ้ดงันี ้
 

1. เอกสารรายงานงบการเงนิประจําปีของรัฐวสิาหกจิ 
2. ความเป็นมาและรายละเอยีดของโครงการ ไทยเขม้แข็ง 
3. จัดหมวดหมูห่วัขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั  
    รัฐวสิาหกจิใหม ่ 
4. ปรับปรงุการนําเสนอขอ้มลู/กราฟในหวัขอ้เงนิ 
    นําสง่รายไดแ้ผน่ดนิ การเบกิจา่ยงบลงทนุใหม ่ 
    และการจัดอนัดบัผลการดําเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ 
    10 อนัดบั        
5. เพิม่ชอ่งทางลดัในการคน้หาขอ้มลูรัฐวสิาหกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 4 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

IT 5 :  
สว่นราชการตอ้งมรีะบบ
การตดิตาม  เฝ้าระวงั  
และเตอืนภยั (Warning 
System) เชน่   
การกําหนดระบบการ
เตอืนภยัแบบสญัญาณ
ไฟจราจร  การจัดตัง้
หอ้งปฏบิตักิาร 
(Operation Room, 
Management Cockpit, 
War Room) ทีบ่ง่ชีถ้งึ
การเปลยีนแปลงที่
เกดิขึน้ 

 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ

-  ระบบ GFMIS-SOE มรีะบบรายงานสําหรับผูบ้รหิารทีจ่ะ
แสดงใหเ้ห็นวา่ รัฐวสิาหกจิแหง่ใดไดนํ้าสง่ขอ้มลูเขา้
ระบบฯ ตามระยะเวลาทีกํ่าหนด และรัฐวสิาหกจิแหง่ใด 
ทีย่งัไมส่ง่ขอ้มลูเขา้ระบบฯ โดยจะแสดงในลกัษณะเป็น
เฉดสคีอื สเีขยีว สเีหลอืง และสแีดง 
 
-  ในปี 2553 ไดจั้ดทําระบบตดิตามเฝ้าระวงั และเตอืนภยั 
(warning system) เรยีบรอ้ยแลว้ คอื ระบบรายงาน Alert  
การประเมนิผลตวัเองตวัชีว้ดัรายตวัของ สคร. โดย
กําหนดใหร้ายงานและนําเสนอขอ้มลูใหผู้บ้รหิารทราบ
ผา่นทางระบบสารสนเทศสําหรับผูบ้รหิาร และจัดสง่
ขอ้มลูรายงานไปยงั E-Mail ของผูบ้รหิารเป็นรายไตรมาส ่
โดยในตวัชีว้ัดบางตวัทีม่กีารตรวจวดัเป็นตวัเลข เชน่
อตัราการเบกิจา่ยงบลงทนุ จะมกีารกําหนดคา่เกณฑใ์น
ระบบฯ วา่ภายในระยะเวลากีเ่ดอืนจะตอ้งมอีตัราการ
เบกิจา่ยในสดัสว่นเทา่ใด ซึง่จะแสดงการเตอืนภยัใน
ลกัษณะเฉดส ีดงันี ้
 

• สเีขยีว หมายถงึ การดําเนนิงานผา่นเกณฑท์ีกํ่าหนด
• สเีหลอืง หมายถงึ การดําเนนิงานตํา่กวา่เกณฑท์ี่

กําหนดเพยีงเล็กนอ้ย 
• สแีดง หมายถงึ การดําเนนิงานตํา่กวา่เกณฑท์ี่

กําหนดอยา่งมนัียสําคญั จําเป็นตอ้งเรง่ตรวจสอบ
และแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

 
ทัง้นี ้สคร. จะมกีารพัฒนาและเพิม่รายงาน Alert สําหรับ
ผูบ้รหิารใหม้ากขึน้ เชน่ รายงานการเงนินําสง่รายได ้
แผน่ดนิ เป็นตน้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 4 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

IT 6 :  
สว่นราชการตอ้งมรีะบบ
บรหิารความเสีย่งของ
ระบบฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ 

 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

-  สคร.ไดจั้ดทําระบบบรหิารความเสีย่งของระบบฐานขอ้มลู
และสารสนเทศ โดยมขีัน้ตอนการดําเนนิงาน ดงันี ้
 
ข ัน้ตอนที ่1  มเีอกสารทีกํ่าหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ
ของบคุลากรใน สคร. ในการดําเนนิการดา้นความมัน่คง
ปลอดภยัสําหรับสารสนเทศขององคก์ารไวอ้ยา่งชดัเจน 
จากเอกสารระบบรักษาความมัน่คงและปลอดภยั (security) 
ของระบบสารสนเทศของ สคร.โดยแสดงรายละเอยีด
ระบบสารสนเทศทัง้หมดของ สคร. ปรับปรงุครัง้สดุทา้ย 
ณ มนีาคม 2553 
 
ข ัน้ตอนที ่2  ไดว้เิคราะหค์วามเสีย่งของระบบขอ้มลู
และสารสนเทศ  
 
ข ัน้ตอนที ่3  มกีารทบทวนนโยบายความมัน่คง โดยมี
เอกสารทีแ่สดงการทบทวนนโยบายความมัน่คง ดงันี ้  
       ◦ Acceptable use Policy    
       ◦ Firewall Policy              
       ◦ Internet Security Policy 
       ◦ Access control Policy 
       ◦ Wireless Policy 
       ◦ E-mail Policy     
       ◦ IDS/IPS Policy 

อา้งองิตามมาตรฐาน ISO2IEC 27001 Annex A และ
ศกึษารายละเอยีดวธิปีฏบิตัทิางเทคนคิจาก ISO/IEC 
17799:2005 

-  ไดกํ้าหนดนโยบายความมัน่คงและปลอดภยัและ
ดําเนนิการ จัดทํานโยบายรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบฐานขอ้มลูของ สคร. โดยผา่นการอนุมตัจิาก 
CEO แลว้ ซึง่ระบบรักษาความมัน่คงและปลอดภยั 
(security) ของระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ มี
รายละเอยีดครบ 8 ประเด็น ดงัตอ่ไปนี ้ 
          ◦ มกีารระบขุัน้ตอนและผูรั้บผดิชอบการ back up 
          ◦ มกีาร back up 
          ◦ มกีารระบขุัน้ตอนและผูรั้บผดิชอบการ recovery 
          ◦ มกีาร Recovery              
          ◦ ม ีanti virus 
          ◦ ม ีfirewall                    
          ◦ มไีฟฟ้าสํารอง 
          ◦ มกีารกําหนดเงือ่นไขการเขา้หอ้ง server ที่
ประกาศใหท้กุคนทราบ 

-  มกีารตดิตามและรายงานผลการปฏบิตัติามแผนแกไ้ข
ปัญหาจากสถานการณ์ความไมแ่น่นอนและภยัพบิตั ิ
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IT 7 :  
สว่นราชการตอ้งจัดทํา
แผนการจัดการความรู ้ 
และนําแผนไปปฏบิตั ิ

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

สคร. ไดดํ้าเนนิการจัดทําแผนการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมขีัน้ตอนการดําเนนิงาน ดังนี้ 
 
ข ัน้ตอนที ่1  แตง่ตัง้คณะทํางานการจัดการความรูข้อง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (Knowledge 
Management : KM) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตาม
คําสัง่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิที ่24/ 
2553 ลงวันที ่5 กมุภาพันธ ์2553  โดยมอีงคป์ระกอบดว้ย 
ตัวแทนของทกุสํานัก/กลุม่งานเขา้รว่มเป็นคณะทํางานฯ 
 
ข ัน้ตอนที ่2  จัดประชมุคณะทํางาน KM  
-  เพือ่พจิารณาการจัดทําแผนการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี พ.ศ. 2553 ทีม่สีาระสําคัญประกอบดว้ย  
 
1. การทบทวนองคค์วามรูท้ีส่อดรับกบัประเด็นยทุธศาสตร์
ของ สคร.  โดยพจิารณาจากแผนการบรหิารจัดการความรู ้
ของ สคร. ระยะ 4 ปี (พ.ศ 2551-2554) และองคค์วามรูข้อง
ผูแ้ทนคณะทํางานจากทกุสํานัก/กลุม่งาน 
 
2. พจิารณาคัดเลอืกรายการองคค์วามรูท้ีจํ่าเป็นใหค้รอบคลมุ
ครบทัง้ 5 ประเด็นยทุธศาสตรข์อง สคร. โดยพจิารณาจาก
ความจําเป็นและความสําคัญ / ความเรง่ดว่น / ความเป็นไป
ได ้/ องคค์วามรูใ้หม ่(ไมซ่ํา้) 
 
3. มอบหมายให ้สํานัก/กลุม่งาน ดําเนนิการจัดทําแผนการ
จัดการความรูป้ระจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใหใ้ช ้
แบบฟอรม์ที ่1 และ 2 (มกีารระบเุหตผุลและกําหนดตัวชีว้ัด
แลรายละเอยีดของกจิกรรมการจัดการความรูทั้ง้ 7 ขัน้ตอน) 
 
ข ัน้ตอนที ่3  ดําเนนิการจัดทําแผนการจัดการความรู ้
-  มกีารจัดทําแผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) โดย
มรีายละเอยีดกจิกรรมการจัดการความรูต้า่งๆ ตามขัน้ตอนการ
จัดการความรูค้รอบคลมุทัง้ 7 ขัน้ตอน โดย สคร. จัดทําแผน 
การจัดการความรู ้2 ระดับ คอื   
 
1. ระดับภาพรวม (ภาพรวมของ สคร.) ทีป่ระกอบดว้ย 
 
-  แบบฟอรม์ 1 (การจําแนกองคค์วามรูท้ีจํ่าเป็นตอ่การผลักดัน
ตามประเด็นยทุธศาสตรข์อง สคร.) โดย สคร. มอีงคค์วามรู ้
ทัง้ส ิน้ 9 องคค์วามรู ้(แตพ่จิารณาสง่สํานักงาน ก.พ.ร. เพยีง 
4 องคค์วามรู)้ 
 
-  แบบฟอรม์ 2 (แผนการจัดการความรูข้อง สคร. ประจําปี 
2553) มขีัน้ตอนในระดับภาพรวมครบทัง้ 7 ขัน้ตอน และเพิม่
กจิกรรมการยกยอ่งชมเชยให ้สํานัก/กลุม่งาน ของ สคร. ทีม่ี
การดําเนนิการดเีดน่ 
 
2. ระดับสํานัก/กลุม่งาน ประกอบดว้ยแบบฟอรม์ที ่2 ของแต่
ละสํานัก/กลุม่งาน มทัีง้หมด 9 องคค์วามรู ้(แตเ่ลอืกเพยีง 4 
องคค์วามรู ้ทีม่กีารดําเนนิการรอ้ยละ 90 ตามแผนฯ คอื แผน
ที ่3 , 5 , 6 และ 9) ดังนี ้ 
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    1) การวเิคราะหก์ารซือ้ขายหลักทรัพย ์(สํานักบรหิาร 
        หลักทรัพยข์องรัฐ) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่1     
        (การสรา้งมลูคา่เพิม่ในกจิการรัฐวสิาหกจิและ  
        หลักทรัพยข์องรัฐ) 
    2) การประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิดา้นการบรหิาร  
        จัดการองคก์ร หัวขอ้บทบาทคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ  
       (สํานักกํากบัและประเมนิผลรัฐวสิาหกจิ) สอดคลอ้งกบั 
        ยทุธศาตรท์ี ่1 
    3) การจัดตัง้กองทนุพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานไทย 
        (Infrastructure Fund) (สํานักนโยบายและแผน 
        รัฐวสิาหกจิ) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่2 (การ 
        ผลักดันใหรั้ฐวสิาหกจิเรง่สรา้งขดีความสามารถในการ 
        แขง่ขนัของประเทศ) 
    4) หลักเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัสํิาหรับการจัดสรรกําไร 
        สทุธขิองรัฐวสิาหกจิ (สํานักพัฒนารัฐวสิาหกจิ 1-4)  
        สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่5 (การเพิม่ศักยภาพของ  
        สคร.) 
    5) การปฏบิตังิานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิสข์อง สคร. 
       (สํานักงานเลขานุการกรม) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่5 
    6) คําวนิจิฉัยของกฤษฏกีา (ความเห็นทางกฏหมายของ 
        สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาร (สคก.) เกีย่วกบั 
        พระราชบญัญัตคิณุสมบตักิรรมการและพนักงาน 
        รัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (สํานัก 
        กฎหมาย) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่5 
     7) กระดาษทําการ  เครือ่งมอืสําคัญในการตรวจสอบ  
         (กลุม่ตรวจสอบภายใน) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่5
     8) งานของกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร (กลุม่พัฒนาระบบ 
         บรหิาร) สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรท์ี ่5 
     9) ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการใหเ้งนิอดุหนุน 
         บรกิารสาธารณะของรับวสิาหกจิ พ.ศ. 2551  
         สํานักนโยบายและแผนรัฐวสิาหกจิ) สอดคลอ้งกบั 
         ยทุธศาสตรท์ี ่3 (สนับสนุนรัฐวสิาหกจิในการพัฒนา 
         เศรษฐกจิฐานราก) และยทุธศาสตรท์ี ่4 (การสนับสนุน 
         รัฐวสิาหกจิเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและความเขม้แข็งทาง 
         สงัคมและสิง่แวดลอ้ม) 
 
 -  มจัีดทํากระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลง ครบทัง้ 6 
องคป์ระกอบมาบรูณาการรว่มกนั ในตารางแสดง
ความสมัพันธร์ะหวา่ง KMP และ CMP ของการจัดการความรู ้
ของ สคร. ปี 2553 

ข ัน้ตอนที ่4  เสนอแผนตอ่ผูบ้รหิาร 
นําเสนอแผนการจัดการความรู ้2 ระดับ โดยใหผู้บ้รหิารสงูสดุ
ของสว่นราชการ (CEO) และผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการจัดการ
ความรู ้(CKO) โดยไดล้งนามเห็นชอบเมือ่วันที ่10 มถินุายน 
2553 ดังนี้ 

1. ระดับภาพรวม (ภาพรวมของ สคร.)  
-  แบบฟอรม์ 1 (การจําแนกองคค์วามรูท้ีจํ่าเป็นตอ่การ
ผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตรข์อง สคร.)  
-  แบบฟอรม์ 2 (แผนการจัดการความรูข้อง สคร. ประจําปี 
2553) 
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2. ระดับสํานัก/กลุม่งาน  
-  ประกอบดว้ยแบบฟอรม์ที ่2 ของแตล่ะสํานัก/กลุม่งาน มี
ทัง้หมด 9 องคค์วามรู ้
 
ข ัน้ตอนที ่5  ดําเนนิการตามแผน 
-  ไดดํ้าเนนิการตามแผน KM ใหค้รบอยา่งนอ้ย 3 แผนจาก
ทัง้หมด 9 แผน 
-  ไดดํ้าเนนิการตามแผนการจัดการความรูข้องสํานัก/กลุม่
งาน ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ครบทัง้ 4 แผน 
 
ข ัน้ตอนที ่6  ตดิตามประเมนิผลเพือ่จัดทํารายงานความกา้วหนา้
-  มกีารจัดประชมุเพือ่ตดิตามผลการดําเนนิงานของกจิกรรม
ตามแผนการจัดการความรู ้คอื  
1. การประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วันที ่2 มนีาคม 2553 
2. การประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่2/2553 เมือ่วันที ่16 มนีาคม 2553 
3. การประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่3/2553 เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2553 
4. การประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่4/2553 เมือ่วันที ่27 สงิหาคม 2553 
5. การประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่5/2553 เมือ่วันที ่7 กนัยายน 2553 
 
หลกัฐานอา้งองิ 
1. คําสัง่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิที ่ 
24/ 2553 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะทํางานการจัดการความรูข้อง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรับวสิาหกจิ(Knowledge 
Management : KM) ลงวันที ่5 กมุภาพันธ ์2553  
2.  รายงานการประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2553 
3.  รายงานการประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่2/2553 เมือ่วนัที ่16 มนีาคม 2553 
4.  รายงานการประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่3/2553 เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 2553 
5.  รายงานการประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร.  
ประจําปี ครัง้ที ่4/2553 เมือ่วันที ่27 สงิหาคม 2553 
6. รายงานการประชมุคณะทํางานการจัดการความรูข้อง สคร. 
ประจําปี ครัง้ที ่5/2553 เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2553 
7. แผนการจัดการความรู ้2 ระดับ 
    1) ระดับภาพรวม (ภาพรวมของ สคร.)  
        - แบบฟอรม์ 1 (การจําแนกองคค์วามรูท้ีจํ่าเป็นตอ่การ    
           ผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตรข์อง สคร.)  
          - แบบฟอรม์ 2 (แผนการจัดการความรูข้อง สคร. ประจําปี 2553) 
    2) ระดับสํานัก/กลุม่งาน  
        - ประกอบดว้ยแบบฟอรม์ที ่2 ของแตล่ะสํานัก/กลุม่งาน   
          มทัีง้หมด 9 องคค์วามรู ้
8. ตารางแสดงความสมัพันธร์ะหวา่ง KMP และ CMP ของ
การจัดการความรูข้อง สคร. ปี 2553 
9. รปูถา่ยกจิกรรมการยกยอ่งชมเชย KM ดเีดน่ประจําปี ของ 
สคร. เมือ่วันที ่4 กนัยายน 2553 
 



 

 

 


