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รายชื่อผูเข ารับการฝกอบรม 

รุนที่ 1 ว ันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 

1 นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากลุ ผูวาการฯ ผวก. 

2 นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ รองผูวาการ (วิศวกรรมและกอสราง) ผวก. 

3 นายสุชิน ศศิประภากลุ ผูชวยผูวาการฯ  ผวก. 

4 นางณฐมณ บุนนาค ผูชวยผูวาการฯ  ผวก. 

5 นายวิทยา พันธุมงคล ผูชวยผูวาการฯ  ผวก. 

6 นางพรพรรณ ศรมณี ผูอาํนวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน สตส. 

7 น.ส.สิริธิดา ธรรมกลุ ผูอาํนวยการสํานักผูวาการ สผว. 

8 นายธีระชัย เถื่อนอิ่ม ผูอาํนวยการกองกิจกรรมเพื่อสังคม สผว. 

9 นางจันทนา ตระการ พนักงานบริหารอาวุโส สผว. 

10 น.ส.กนัตา ชิวภักดี พนักงานบริหารอาวุโส สธต. 

11 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ หัวหนาแผนกอาวุโส แผนกบริหารผลการดําเนินงานและ

สารสนเทศ และรักษาการผูอาํนวยการกองประเมินผล 

ฝนย. 

12 นางฉัฐยา เจริญพานิช หัวหนาแผนกอาวุโส แผนกกํากบัดูแลกจิการที่ดี และ

รักษาการผูอํานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

ฝนย. 

13 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ ผูอาํนวยการกองตรวจจาย ฝชง. 

14 น.ส.นวลพรรณ สุกธีร ผูอาํนวยการกองงบประมาณ ฝชง. 

15 นางเกษกนก คุมพันธุ ผูอาํนวยการกองเงนิกู ฝชง. 

16 นายวนัท สุจริตธรรมธร ผูอาํนวยการกองวิศวกรรมไฟฟาและเครื่องกล ฝวส. 

17 นายวิภาช ดิลกวิลาศ ผูอาํนวยการกองวางแผนธุรกจิ ฝพธ. 

18 นายวรานนท ดิลกคุณานันท 
พนักงานบริหารงานทั่วไป รักษาการผูอาํนวยการกอง

บริหารสินทรัพย 
ฝพธ. 

19 นายธีระพล อดิสร ผูอาํนวยการฝายระบบรถไฟฟา ฝรฟ. 

20 นายยุทธศักดิ์ ชื่นใจ 
วิศวกรอาวุโส รักษาการผูอาํนวยการกองกาํกบังาน

โครงการรถไฟฟา 
ฝรฟ. 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

21 ร.ต.อ.เสนาะ ชุมช่ืน ผูอํานวยการกองกูภัย ฝรภ. 

22 นายโกญจนาท ญาณประสาท พนักงานบริหารอาวุโส ฝรภ. 

23 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล 

พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รักษาการผูอาํนวยการ

สถาบันฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-

กูภัย 

ฝรภ. 

24 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผูอํานวยการฝายพัฒนาและบริหารพื้นที่ ฝพพ. 

25 นายกาจผจญ อดุมธรรมภกัดี ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา ฝพค. 

26 นายมานพ ใจดี ผูอํานวยการกองนิติการ ฝกม. 

27 นางกัณจนา จันทรโชติ ผูอํานวยการกองสัญญา 2 ฝกม. 

28 นายวิชัย ศักด์ิศิรินุกลู พนักงานบริหารอาวุโส ฝกม. 

29 นางกมลทิพย ดวงสม พนักงานบริหารอาวุโส ฝกม. 

30 นายอดุลยเวทย จิตรประเสริฐ ผูอํานวยการฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน ฝกท. 

31 นางจิตติมา บํารุงเมือง ผูอํานวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธ์ิ ฝกท. 

32 นายสมคิด ลีลิตธรรม ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝทท. 

33 นายศิกานต ประถมบูรณ 
พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอรอาวุโส รักษาการ

ผูอํานวยการกองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ฝทท. 

34 นายทวิช พึ่งตน ผูอํานวยการสํานักธุรกจิบัตรโดยสาร สธด. 

35 นายพัฒนพงษ พงศศุภสมิทธ์ิ ผูอํานวยการฝายบริหารงานกอสราง 1 ฝบก.1 

36 นายบารมินทร เจริญพานิช 
หัวหนาแผนกอาวุโสแผนกบริหารงานกอสราง 2-2 

รักษาการผูอาํนวยการกองบริหารงานกอสราง 2 
ฝบก.1 

37 นายกติติ เอกวัลลภ ผูอํานวยการกองบริหารงานกอสราง 5 ฝบก.2 

38 นางอุทุมพร สมุทรนาค ผูอํานวยการกองแผนงานและบริหารเอกสาร 2 ฝบก.2 

39 นายขจร วรศิลปชัย ผูอํานวยการกองบํารุงรักษาโครงสรางงานโยธา ฝปก. 

40 นายณัฐภทัริ์ อณุหคงคา 
หัวหนาแผนกอาวุโสแผนกกํากบัการเดินรถ 1 และ

รักษาการผูอาํนวยการกองกาํกับการเดินรถ 
ฝปก. 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

41 นายสุพพัต พิพัฒนกุล ผูอํานวยการกองบํารุงรักษาระบบรถไฟฟา ฝปก. 

42 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ผูอํานวยการกองจดัหาพัสดุโครงการ ฝจบ. 

43 นางพวงหยก บุญถนอม ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 

44 นางฐิตารีย ศรีอาวุธ 
พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รักษาการผูอาํนวยการ

กองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน 
ฝทบ. 

45 น.ส.สุพาณ ี สอนซื่อ ผูอํานวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝทบ. 

46 น.ส.ดารณ ี สนทนา 
ผูอํานวยการสํานักงานความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 
สปอ. 

ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 46 คน 
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รายชื่อผูเข ารับการฝกอบรม 

รุนที่ 2 ว ันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ 2559 

 

  

ลําดับ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกัด 

1 นายธีรพันธ เตชะศิรินุกลู รองผูวาการ (กลยุทธและแผน) ผวก. 

2 นายสัจจพงศ สน่ันเสียง รองผูวาการ (ปฏิบัติการ) ผวก. 

3 นายฤทธิกา สุภารัตน รองผูวาการ (บริหาร) ผวก. 

4 พ.ต.ท.อนุศิลป สิริเวชชะพันธ ผูชวยผูวาการฯ ผวก. 

5 นายสาโรจน ต.สุวรรณ ผูชวยผูวาการฯ ผวก. 

6 นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูชวยผูวาการฯ ผวก. 

7 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักด์ิ ผูอาํนวยการกองอาํนวยการ สผว. 

8 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ ผูอาํนวยการกองสื่อสารองคกร สผว. 

9 นายชวลิต ศิริศักด์ิวัฒนา พนักงานบริหารอาวุโส สผว. 

10 นายชนะชัย ชองสวาง พนักงานบริหารอาวุโส สผว. 

11 นางพรทิพย เจริญรุงรัตน ผูอาํนวยการสํานักตรวจสอบ  สตส. 

12 นายสุรพงษ รัตนภวูลักษณ ผูอาํนวยการกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สตส. 

13 น.ส.บุษกร อยูสุข ผูอาํนวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร ฝนย. 

14 นางกลุชุลี ณ ระนอง 
หัวหนาแผนกอาวุโส แผนกนโยบายและแผน และ

รักษาการผูอาํนวยการกองกลยุทธและแผนงาน 
ฝนย. 

15 นายอานันท หวังกหุลํา  ผูอาํนวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย ฝทท. 

16 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล 
หัวหนาแผนกสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร รักษาการ

ผูอาํนวยการกองระบบงานคอมพิวเตอร 
ฝทท. 

17 นายสมประสงค สัตยมัลลี ผูอาํนวยการฝายพัฒนาธุรกจิ ฝพธ. 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกดั 

18 นางอไุรวรรณ เตชะศิรินุกูล ผูอาํนวยการกองการตลาดและลูกคาสัมพันธ ฝพธ. 

19 นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผูอาํนวยการกองบริหารสัมปทาน ฝพธ. 

20 นายพงษศักดิ์ เวชสิทธ์ิ ผูอาํนวยการฝายรักษาความปลอดภยัและกูภยั ฝรภ. 

21 ร.ต.อ.ศิรวัชร แกวดุสิต ผูอาํนวยการกองรักษาความปลอดภยั ฝรภ. 

22 นายรวีวัฒน รัตนเสน พนักงานบริหารอาวุโส ฝรภ. 

23 นายธันวา อาธารมาศ ผูอาํนวยการฝายกฎหมาย ฝกม. 

24 นายณัฐพงศ สงฆประชา ผูอาํนวยการกองคดีและวินัย ฝกม. 

25 นายสินาตย คุมพันธุ ผูอาํนวยการกองสัญญา 1 ฝกม. 

26 นายรัชพล สุขสด พนักงานบริหารอาวุโส ฝกม. 

27 นายศุภณัฏฐ ภทัรชูตินันทน ผูอาํนวยการกองสํารวจและประเมินราคา ฝกท. 

28 นายสุรศักดิ์ มุงชมกลาง ผูอาํนวยการกองกรรมสิทธ์ิที่ดิน 1 ฝกท. 

29 นายชัยยศ ณ นคร ผูอาํนวยการกองกรรมสิทธ์ิที่ดิน 3 ฝกท. 

30 นายนพดล เที่ยงแท ผูอาํนวยการกองกรรมสิทธ์ิที่ดิน 2 ฝกท. 

31 นายธงชัย มังครักษ 
พนักงานบริหารอาวุโส รักษาการหัวหนาแผนกประเมิน

ราคา 
ฝกท. 

32 นายสุจินต สมบูรณศิลป พนักงานบริหารอาวุโส ฝกท. 

33 น.ส.อญัชลี เจนพานิชทรัพย 
หัวหนาแผนกวิเคราะหโครงการ และรักษาการ

ผูอาํนวยการกองวิเคราะหและพัฒนา 
ฝพค. 

34 นายวิจิตร สันติพัฒนกจิ ผูอาํนวยการฝายจัดซื้อและบริการ ฝจบ. 

35 น.ส.กวิสรา ยาศิริ ผูอาํนวยการกองจดัหาพัสดุทั่วไป ฝจบ. 

36 นายธานินทร นิรมานสกลุ ผูอาํนวยการกองบริหารสถานที่และยานพาหนะ ฝจบ. 

37 นางนวลศรี รักษมณี พนักงานบริหารอาวุโส สธต. 

38 นายประสิทธ์ิ เกลี้ยงเกดิ วิศวกรอาวุโส สธต. 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกลุ ตําแหนง สังกดั 

39 น.ส.จิรนันท วรจักร ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงนิ ฝชง. 

40 น.ส.นลินพร ไชยรัชต ผูอาํนวยการกองบัญช ี ฝชง. 

41 น.ส.กติติกา ตัณฑเกษม ผูอาํนวยการกองการเงนิและภาษี ฝชง. 

42 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย 
พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รักษาการผูอาํนวยการ

กองพัฒนาพื้นที่ 
ฝพพ. 

43 นางพัชนี อศัวเหม 
พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รักษาการผูอาํนวยการ

กองบริหารโครงการตอเนื่อง 
ฝพพ. 

44 นายกติติกร ตันเปาว ผูอาํนวยการฝายวิศวกรรมและสถาปตยกรรม ฝวส. 

45 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ 
หัวหนาแผนกสถาปตยกรรม และรักษาการผูอาํนวยการ

กองสถาปตยกรรม 
ฝวส. 

46 นายณัฐ นาคธรณินทร 
หัวหนาแผนกบริหารงานกอสราง 6-1 รักษาการกอง

บริหารงานกอสราง 6 
ฝบก.2 

47 นางระวีวรรณ พงศศุภสมิทธ์ิ ผูอาํนวยการกองระบบรถไฟฟา ฝรฟ. 

48 นายจีระศักดิ์ ชินรุงเรือง ผูอาํนวยการฝายปฏบิัติการ ฝปก. 

49 นายสุทัศน สิขเรศ ผูอาํนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝทบ. 

50 นายบุรินทร ธนะสมบูรณ 

พนักงานบริหารอาวุโส และรักษาการหัวหนาแผนก

นโยบาย มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

สปอ. 

ผูเข ารับการฝกอบรมจํานวน 50 คน 
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   กําหนดการฝกอบรม 

วันที่ 1 

ระยะเวลา กําหนดการ สถานที ่

08.00 น.  ลงทะเบียน รับอาหารวาง หนาอาคาร 1 

08.30 น. ออกเดินทางสูโรงแรมเชอราตันหัวหินฯ  

11.30 น. ถึงโรงแรมเชอราตันหัวหินฯ  

11.45 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั หอง InAzia 

13.00 น. – 14.30 น. เปดการฝกอบรม 

บรรยาย 

§ ความสําคัญของจริยธรรม (Ethics) ธรรมาภิบาล 

§ การกํากับดูแลกิจการที่ด ี(Governance  Risk     

    Management and Compliance) 

§ การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายและมจีริยธรรม 

§ ความขัดแยงทางผลประโยชน 

รุน 1 หอง Ballroom 2 

 

 

14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง รุน 1 หอง Ballroom 2 

14.45 น. - 16.00 น. บรรยาย 

§ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 

    (Risk Management) 

Workshop : Risk Analysis  

§ ผูเขารวมสัมมนารวมกันกําหนดหัวขอการวิเคราะห  

หาความเสี่ยงดาน Compliance หรือดาน CG  

§ ผูเขารวมสัมมนารวมกันระดมสมองเปนรายกลุม  

เพื่อวเิคราะหหาความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มี

ผลตอการดําเนินงานขององคกร  

§ ผูเขารวมสัมมนานําเสนอผลการระดมสมองเปน  

รายกลุม  

§ วิทยากรบรรยายสรุปพรอมตอบขอคําถาม  

รุน 1 หอง Ballroom 2 

 

18.00 น. – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น  Chill Out Lawn 

 
 
 
 



 รายงานหลักสูตร การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี การบรหิารภาครฐั สําหรบัผูบรหิาร รุนที ่1 และ รุนที ่2 ประจําป 2559 

หนา 8 

 
ว ันที่ 2  

ระยะเวลา กําหนดการ สถานที ่

06.30 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา หอง The Deck 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน รุน 1 หอง Ballroom 2 

09.00 น. – 10.30 น. บรรยาย 

§ ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  

(State Enterprise Performance Appraisal : 

SEPA)  

§ ระบบการกํากับดูแลรัฐวสิาหกิจ 

Workshop : บทบาทที่พ ึงประสงค (Role model) 

§ ผูเขารวมสมัมนารวมกันระดมสมองหา Role model 

ดานคุณธรรมเละจริยธรรม  โดยผูบริหารรวมกัน

กําหนดบทบาทหรือพฤติกรรมอันพึงประสงคของ

ผูบริหาร รฟม.  

§ ผูเขารวมสัมมนารวมกันระดมสมองเปนรายกลุม  

(กลุมเดิม ) เพื่อวิเคราะหหา  “บทบาทที่พงึประสงค”  

ขององคกรในเร่ืองของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

ในการบริหารงานภาครัฐ  

§ ผูเ ขารวมสัมมนานํา เสนอผลการระดมสมอง  

เปนรายกลุม  

รุน 1 หอง Ballroom 2 

 

10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง รุน 1 หอง Ballroom 2 

10.45 น. – 12.00 น. บรรยาย  

§ แนวคิดเก่ียวกับการจดัการที่ยั่งยืน  (Sustainability 

Management)  

§ ประเมินความรูหลังการฝกอบรม (Post-Test)  

§ บรรยายสรุปและตอบขอคําถาม  

§ ปดการฝกอบรม 

รุน 1 หอง Ballroom 2 

 

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  หอง InAzia 

13.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  

17.00 น. ถึง รฟม. โดยสวสัดิภาพ  
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สวนที่ 1 ขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารภาครัฐ สําหรับผูบริหาร  

หลักการและเหตุผล 

GRC (Governance Risk Management and Compliance) เปนกลยุทธในการดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อน

องคกรไปสูการบริหารองคกรแบบบูรณาการอยางมคีุณคา (Business Integrity) ซึ่งครอบคลุมหัวขอสําคัญของการบริหาร

สามเร่ือง คือ ธรรมาภิบาล การจดัการความเสี่ยง และการทาํงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบ อันจะตองนําไปสูการปฏิบัติ

อยางจริงจงั การขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยแนวคิด  GRC นี้จะชวยใหมั่นใจไดวา  องคกรมีความโปรงใส มกีารใช

ทรัพยา กรที่มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล  มกีารกํากับดูแลตนเองที่ดี  สามารถสื่อสารกันอยางเขาใจ   

มีการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) ใหแกองคกรดวยการปรับดุลยภาพของความเสี่ยง  รองรับโอกาสทางธรุกิจที่

นําไปสูการเติบโตขององคกร  มีการสรางศักยภาพในการมีภูมคิุมกันและ ความสามารถในการเตรียมรับมอืกับความ

เปลี่ยนแปลง การลดโอกาสของความเปนไปไดที่จะฝาฝนกฎเกณฑ  และมกีารขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดําเนินงาน  

ทั่วทั้งองคกร  GRC จึงเปนการจดัการแบบบูรณาการ  ผสมผสานการจดัการเชิงรุกที่ใชประโยชนเต็มที่  

จากโอกาส และทรัพยากรที่มอียูนั่นเอง 

ดวยเหตุน้ี  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยที่มกีาร กํากับดูแลที่ดีโดยยึดถือเปนแนวทาง  

ในการปฏิบัติงาน  อันไดแก  (1) การยึดมั่นในหลักสําคัญของการกํากับดูแลที่ดี  อันไดแก  การมีความรับผิดชอบ  

ตอการปฏิบัติหนาที่  (Accountability) ความมีสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธภิาพ  

ที่เพยีงพอ (Responsibility) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางสุจริตและเทาเทยีมกัน  (Equitable Treatment)  

การดําเนินงานที่โปรงใสและตรวจสอบได  (Transparency) การสรางมูลคาเพิ่มทั้งในระยะสั้นแ ละระยะยาว (Value 

creation) และการมจีริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) (2) ปฏิบัติตามหลักสําคัญของการกํากับดูแลที่ดีอยางจริงจงั

และตอเนื่อง (3) สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดีเพื่อใหมกีารพฒันาอยางตอเน่ือง  (4) ใหมี

การติดตามประเมนิผลพฒันาและปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหองคกรเปนรัฐวิสาหกิจชั้นนําในดานการกํากับดูแลที่ดี  

จากนโยบายการกํากับดูแลที่ดีดังกลาว จงึมคีวามจาํเปนอยางยิ่งที่ตองมกีารฝกอบรมใหแกผูบริหารที่ถือวาเปนกําลัง

สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปขางหนา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสาํคัญของจริยธรรม   

ธรรมาภิบาล  และการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ภายใตกรอบแนวทาง GRC เพื่อเปนผูหนึ่งในการ พฒันาองคกร 

ใหมปีระสิทธภิาพ  มรีะบบการบริหารจัดการที่ดี  เปนที่นาเชื่อถือของประชาชน  และมกีารเติบโตที่ยั่ งยืน นําไปสู 

วสิัยทศัน  พนัธกิจ และภาพรวมขององคกรในการ "เปนองคกรหลักในการจดัใหมีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มี

ประสิทธภิาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน" ตอไป 
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ว ัตถุประสงค 

1. เพื่อใหใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงานภาครัฐ 

2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมมุมองการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. เพื่อใหสามารถนําหลักการ GRC (Governance Risk Management and Compliance)  

มาบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  

4. เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมเปนกลไกลหน่ึงในการพฒันาอยางยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน

อยางมปีระสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิด และทฤษฎี 

1. กรอบแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมองคกร 

 

 

2. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ GRC 
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รูปแบบการดําเนินการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ประกอบดวย  การบรรยายหลักแนวคิด  ทฤษฎีที่สําคัญ  ประกอบกรณศีึกษา   

และฝกปฏิบัติการ โดยแบงเปน 2 รุน รุนละ 2 วนั   
 

หลักเกณฑตัวชี้ว ัดดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. พนักงานจะตองเขารับการฝกอบรม ไมต่ํากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนดสําหรับหลักสูตรนั้นๆ  

2. หลักสูตรที่มกีารประเมินผลความรู พนักงานตองมีผลการทดสอบความรู Post-test ไมต่ํากวารอยละ 60 
 

ผูเขารวมการอบรม 

1) ผูวาการ รองผูวาการ ผูชวยผูวาการ ผูอํานวยการฝาย/ สํานัก หรือเทยีบเทาขึ้นไป จาํนวน 30 คน 

2) ผูอํานวยการกอง หรือเทยีบเทา จํานวน 49 คน 

3) รักษาการผูอํานวยการกองระดับ 9 – 10 จาํนวน 17 คน 

รวมจาํนวน 96 คน 
 

ว ันฝกอบรม 

รุนที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 

รุนที่ 2 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ 2559 
 

สถานที่ฝ กอบรม 

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอรท แอนด สปา จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผูดําเนินการจัดสัมมนา 

บริษัท: แอทไวส คอนซลัติ้ง จาํกัด 

วทิยากร : ดร.ธนาวิชญ จนิดาประดิษฐ 
 

 ผูจัดทํารายงาน 

นางสาวมณฑิชา บุญญโส พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 สังกัด พบ. กพร. ฝทบ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 รายงานหลักสูตร การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี การบรหิารภาครฐั สําหรบัผูบรหิาร รุนที ่1 และ รุนที ่2 ประจําป 2559 

หนา 12 

 

สวนที่ 2 การประเมินผลภาพรวม โดยแบบประเมินความพึงพอใจ “หลัง” การฝกอบรม 

2.1 สรุปผลประเมินการเขารวมฝกอบรมหลักสูตร การกํากับดูแลกิจการที่ด ีการบริหารภาครัฐ  

     สําหรับผูบริหาร  

 ผูจดัทํารายงานไดทาํการสรุปประเมนิผลสํารวจหลังการเขารวมฝกอบรมดังกลาว จากแบบประเมินผล

การเขารวมฝกอบรมที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 43 ชุด ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 ซึ่งมี

รายละเอียดสรุปได ดังน้ี 

§ สวนที่ 1 ว ิทยากรและการบรรยาย 

- การนําเขาสูหลักสูตรเหมาะสม     อยูในระดับ  มากที่สุด 

- การถายทอด ชัดเจนและเขาใจงาย    อยูในระดับ  มากที่สุด 

- การถาม – ตอบชัดเจน      อยูในระดับ  มาก 

- การใชสื่อการสอน (แผนใส สไลด วดีีโอ ฯลฯ)    อยูในระดับ  มากที่สุด 

- การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น    อยูในระดับ  มากที่สุด 

 

§ สวนที่ 2 เนื้อหา/รูปแบบการจัดกิจกรรม 

- เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสม     อยูในระดับ  มากที่สุด 

- เอกสารประกอบการฝกอบรม     อยูในระดับ  มากที่สุด 

- ระยะเวลาการจดัฝกอบรมระยะเวลาการจดัฝกอบรม  อยูในระดับ  มากที่สุด 

 

§ สวนที่ 3 หองพัก      อยูในระดับ  มากที่สุด 

§ สวนที่ 4 อาหาร (ในภาพรวม)      อยูในระดับ  มากที่สุด 

§ สวนที่ 5 ความเหมาะสมของรถ รับ – สง    อยูในระดับ  มากที่สุด 

§ สวนที่ 6 ภาพรวมของการจัดฝกอบรม    อยูในระดับ  มากที่สุด 

§ สวนที่ 7 ความเหมาะสมของหองประชุม    อยูในระดับ  มากที่สุด 

§ สวนที่ 8 การบริการ/ประสานงาน พนักงาน ฝทบ.   อยูในระดับ  มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุนที่ 1 



 รายงานหลักสูตร การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี การบรหิารภาครฐั สําหรบัผูบรหิาร รุนที ่1 และ รุนที ่2 ประจําป 2559 

หนา 13 

 

เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 

1.00 – 1.50    นอยที่สุด 

1.51 – 2.50    นอย 

2.51 – 3.50    ปานกลาง 

3.51 – 4.00    มาก 

4.51 – 5.00    มากที่สุด 

 

สวนที่ 1 วิทยากรและการบรรยาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- การนําเขาสูหลักสูตรเหมาะสม 4.63     

- การถายทอด ชัดเจนและเขาใจงาย 4.72     

- การถาม – ตอบชัดเจน  4.50    

- การใชสื่อการสอน (แผนใส สไลด 

วีดีโอ ฯลฯ) 
4.65 

    

- การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น 4.65     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.63 ความพงึพอใจตอวทิยากรและการบรรยาย จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 2 เนื้อหา/รูปแบบการจัดกิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

-  เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสม 4.63     

- เอกสารประกอบการฝกอบรม 4.51     

- ระยะเวลาการจดัฝกอบรมระยะเวลา

การจัดฝกอบรม 
4.56  

   

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.57 ความพงึพอใจตอเนื้อหา/รูปแบบการจัดกิจกรรม จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 3 หองพัก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- หองพกั 4.70     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.70 ความพงึพอใจตอหองพัก จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

 

 

 



 รายงานหลักสูตร การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี การบรหิารภาครฐั สําหรบัผูบรหิาร รุนที ่1 และ รุนที ่2 ประจําป 2559 

หนา 14 

 

สวนที่ 4 อาหาร (ในภาพรวม) มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- อาหาร (ในภาพรวม) 4.53     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.53 ความพงึพอใจตออาหาร (ในภาพรวม) จัดอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที ่5 ความเหมาะสมของรถ รับ – สง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- ความเหมาะสมของรถ รับ – สง 4.55     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.55 ความพงึพอใจตอความเหมาะสมของรถ รับ – สง จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 6 ภาพรวมของการจัดฝกอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- ภาพรวมของการจดัฝกอบรม 4.55     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.55 ความพงึพอใจตอภาพรวมของการจัดฝกอบรมจดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 7 หองประชุม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- หองประชุม 4.63     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.63 ความพงึพอใจตอความเหมาะสมของหองประชุม จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 8 การบริการ/ประสานงาน 

พนักงาน ฝทบ. 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- การบริการ/ประสานงาน พนักงาน 

ฝทบ. 

4.74     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มคีา 4.74 ความพงึพอใจตอการบริการ/ประสานงาน พนักงาน ฝทบ. จดัอยูในเกณฑ  

มากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะในการจัดฝกอบรมตอไป 

- ไมมขีอเสนอแนะ 

 

 

 

 



 รายงานหลักสูตร การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี การบรหิารภาครฐั สําหรบัผูบรหิาร รุนที ่1 และ รุนที ่2 ประจําป 2559 

หนา 15 

 

2.2 สรุปผลประเมินการเขารวมฝกอบรมหลักสูตร การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารภาครัฐ  

      สําหรับผูบริหาร  

 ผูจดัทํารายงานไดทาํการสรุปประเมนิผลสํารวจหลังการเขารวมฝกอบรมดังกลาว จากแบบประเมินผล

การเขารวมฝกอบรมที่ไดรับจากผูเขารวม ฝกอบรม จาํนวน  42 ชุด ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพนัธ 2559 ซึ่งมี

รายละเอียดสรุปได ดังน้ี 

 

§ สวนที่ 1 ว ิทยากรและการบรรยาย 

- การนําเขาสูหลักสูตรเหมาะสม     อยูในระดับ  มากที่สุด 

- การถายทอด ชัดเจนและเขาใจงาย    อยูในระดับ  มากที่สุด 

- การถาม – ตอบชัดเจน      อยูในระดับ  มาก 

- การใชสื่อการสอน (แผนใส สไลด วดีีโอ ฯลฯ)    อยูในระดับ  มาก 

- การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น    อยูในระดับ  มาก 

-  

§ สวนที่ 2 เนื้อหา/รูปแบบการจัดกิจกรรม 

- เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสม     อยูในระดับ  มากที่สุด 

- เอกสารประกอบการฝกอบรม     อยูในระดับ  มาก 

- ระยะเวลาการจดัฝกอบรมระยะเวลาการจดัฝกอบรม  อยูในระดับ  มาก 

 

§ สวนที่ 3 หองพัก      อยูในระดับ  มากที่สุด 

§ สวนที่ 4 อาหาร (ในภาพรวม)      อยูในระดับ  มากที่สุด 

§ สวนที่ 5 ความเหมาะสมของรถ รับ – สง    อยูในระดับ  มาก 

§ สวนที่ 6 ภาพรวมของการจัดฝกอบรม    อยูในระดับ  มาก 

§ สวนที่ 7 ความเหมาะสมของหองประชุม    อยูในระดับ  มากที่สุด 

§ สวนที่ 8 การบริการ/ประสานงาน พนักงาน ฝทบ.   อยูในระดับ  มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุนที่ 2 



 รายงานหลักสูตร การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี การบรหิารภาครฐั สําหรบัผูบรหิาร รุนที ่1 และ รุนที ่2 ประจําป 2559 

หนา 16 

 

เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย 

ระดับคะแนน    ความหมาย 

1.00 – 1.50    นอยที่สุด 

1.51 – 2.50    นอย 

2.51 – 3.50    ปานกลาง 

3.51 – 4.00    มาก 

4.51 – 5.00    มากที่สุด 

 

สวนที่ 1 ว ิทยากรและการบรรยาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- การนําเขาสูหลักสูตรเหมาะสม 4.56     

- การถายทอด ชัดเจนและเขาใจงาย  4.43    

- การถาม – ตอบชัดเจน  4.44    

- การใชสื่อการสอน (แผนใส สไลด วีดีโอ 

ฯลฯ) 
 

4.13    

- การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น  4.45    

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.40 ความพงึพอใจตอวทิยากรและการบรรยาย จดัอยูในเกณฑ มาก 

 

สวนที่ 2 เนื้อหา/รูปแบบการจัดกิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

-  เน้ือหาหลักสูตรเหมาะสม 4.51     

- เอกสารประกอบการฝกอบรม  4.26    

- ระยะเวลาการจัดฝกอบรมระยะเวลา

การจดัฝกอบรม 
 4.24 

   

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.34 ความพงึพอใจตอเนื้อหา/รูปแบบการจัดกิจกรรม จดัอยูในเกณฑ มาก 

 

สวนที่ 3 หองพกั มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- หองพกั 4.76     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.76 ความพงึพอใจตอหองพกั จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

 

 

 



 รายงานหลักสูตร การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี การบรหิารภาครฐั สําหรบัผูบรหิาร รุนที ่1 และ รุนที ่2 ประจําป 2559 

หนา 17 

 

สวนที่ 4 อาหาร (ในภาพรวม) มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- อาหาร (ในภาพรวม) 4.55     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.55 ความพงึพอใจตออาหาร (ในภาพรวม) จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที ่5 ความเหมาะสมของรถ รับ – สง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- ความเหมาะสมของรถ รับ – สง 4.47     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.47 ความพงึพอใจตอความเหมาะสมของรถ รับ – สง จดัอยูในเกณฑ มาก 

 

สวนที่ 4 ภาพรวมของการจัดฝกอบรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- ภาพรวมของการจดัฝกอบรม 4.48     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.48 ความพงึพอใจตอภาพรวมของการจัดฝกอบรม จดัอยูในเกณฑ มาก 

  

สวนที่ 7 หองประชุม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- หองประชุม 4.55     

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ มีคา 4.55 ความพงึพอใจตอความเหมาะสมของหองประชุม จดัอยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

สวนที่ 8 การบริการ/ประสานงาน 

พนักงาน ฝทบ. 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

- การบริการ/ประสานงาน พนักงาน 

ฝทบ. 
4.74 

    

คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต มคีา 4.74 ความพงึพอใจตอการบริการ/ประสานงาน พนักงาน ฝทบ. จดัอยูในเกณฑ  

มากที่สุด 
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ขอเสนอแนะในการจัดฝกอบรมตอไป 

 

§ ดานวิทยากร 

- ควรมวีทิยากรที่มคีวามรูในเร่ืองที่บรรยายที่ลึกกวาน้ี    จํานวน 1 คน 

- จดัอบรมไดดีมากจาํนวน 1 คน 

- วทิยากร ไมมคีวามรูในเร่ืองที่บรรยาย     จํานวน 1 คน 

    รฟม. เก่ียวของตรงไหน อยางไร และ รฟม. ทําอะไรไปแลวบาง 

 

§ ดานเนื้อหา 

- ควรมอบหมายใหหนวยงานที่ดูแลเร่ือง GCG มาสรุปภาพรวม  จํานวน 1 คน 

    ใหเห็นวางานของ รฟม. ในลักษณะปจจุบันมลีักษณะอยางไร  

    ดําเนินการไปถึงขั้นไหนแลว จงึจะไดตอใหติดกับการฝกอบรม 

    ที่เปนหลักวชิาการเพื่อเทยีบหลักปฏิบัติจริงในปจจบุันของ รฟม.  

- ควรมกีิจกรรมและสรางความสัมพนัธกันใหมากขึ้น    จํานวน 1 คน 

    เพื่อประโยชนในการประสานงานในองคกร 

- ควรมกีารอบรมในหัวขอที่ตอยอดในคร้ังน้ีตอไป    จํานวน 1 คน 
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สวนที่ 5 ขอมูลที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรม  

5.1 ขอมูลที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรม หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ด ีการบริหารภาครัฐ  

สําหรับผูบริหาร  

 
   

5.1.1 ว ิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดข ึ้นกับองคกร (Risk Analysis)  

           ผูเขารวม ฝกอบรมรวมกันระดมสมองเปนรายกลุมเพื่อวิเคราะหหาความเสี่ยงทั้งภายใน  

และภายนอกที่มผีลตอการดําเนินงานขององคกร โดยสามารถสรุปขอมลูที่ไดรับจากผูเขารวม ฝกอบรม 

ดังน้ี 

 

กลุมที ่1 

 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดข ึ้น (Impact) 

หลักการมีสวนรวม 

- รฟม.  ใหขอมลูขาวสารแก

ประชาชนที่เ กี่ย วของ กับ

โครงการรถไฟฟาไมถูกตอง

และครบถวน 

 

- เจาหนาที่ขาดการสื่อสารในการ

ใหขอมูลที่ถูกตองแกประชาชน

อยางทั่วถึง 

 

 

- ทาํใหโครงการรถไฟฟาเกิดความ

ลาชาในการกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุนที่ 1 
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กลุมที ่2 

ภายในองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดข ึ้น (Impact) 

1) หลักประสิทธิภาพ 

- ระบบการจัดเก็บเอกสาร

ไมเปนระบบ 

 

- การบริหารการจัดเก็บเอกสาร

ไมมรีะบบที่ดีพอ 

 

- เอกสารมีปริมาณมาก /มกีาร

จัด เ ก็บ เ อ ก ส า ร ซ้ํา ซอ น /

สิ้นเปลืองทรัพยากรและพื้นที่ไม

เพยีงพอ 

 

ภายนอกองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

2) หลักประสิทธิผล 

- ไมสามารถดําเนินงานได

ตามเปาหมาย 

 

- ความไมแนนอนของนโยบาย

รัฐบาล 

 

- งานโครงการลาชา/ตองมกีาร

ปรับแผนดําเนินการ /สูญเสีย

งบประมาณ 
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กลุมที ่3 

 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

Responsibility 

- ผ ล ก า ร ดํา เ นิน ง า น ข อ ง

พนักงานทําใหเปาหมายของ

องคกรไมบรรลุ 

 

- พนักงานขาดความรับผิดชอบ

ตาม KPI ที่ไดรับมอบหมาย

สงผลตอเปาหมายขององคกร 

 

- ไ ดรับ ผ ล ค ะแ น นจ าก ก า ร

ประเมนิของ สคร. ในระดับต่ํา 
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กลุมที ่4 

 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักการมีสวนรวม 

- ประชาชนคัดคานการดําเนิน

โดยการกอสรางรถไฟฟาของ 

รฟม. 

 

- การสงตอ ขอ มลูอ าจไ มถึง

กลุมเปาหมายที่ถูกกระทบ 

- เนื้อหาขอมลูไมครบถวนตรง

ตามที่กลุมเปาหมายตองการ 

- ประชาชนปฏิเสธขอมูลขาวสาร 

- ประชาชนปฏิเสธการเขารวม

รับฟงความคิดเห็น 

 

- ทาํใหการกอสรางลาชา 

- ทาํใหตนทนุการกอสรางสูง 

- เสียโอกาสที่จะไดใชบริการ 

- เสียภาพลักษณองคกร 

- ขาดความเชื่อถือ  ไมใหการ

สนับสนุนรวมมอื 
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กลุมที ่5 

ภายในองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักการมีสวนรวม 

- พนักงาน รฟม. ไมไดรับขอมูล

โครงการอยางทั่วถึง 

 

- พนักงานมคีวามรูเฉพาะดานไม

มีการแบงปนขอมูล 

 

- ใหขอมลูโครงการแก 

   บุคคลภายนอกไมถูกตอง 

หลักความเสมอภาค 

- การประเมินผลพนักงานไม

เปนธรรม 

 

- ผูประเมินมดีุลพนิิจตางกัน  /ไม

เปนธรรม 

 

- พนักงานขาดขวัญกําลังใจ /

เกิดความขัดแยง 

หลักการสรางมูลคาเพิ่ม 

- รฟม. ไมสามารถนําทรัพยสิน

มาสรางรายได 

 

 

- ติดขัดขอก ฎหมาย  ขั้นตอน

อนุมตัิยุงยาก ไมมงีบประมาณ 

 

- รฟม. ไมสามารถพัฒนาธรุกิจได 

ไ มมรี า ย ไ ดเ พิ่ม ขึ้ น ข อ ง

งบประมาณจากรัฐ 

 

ภายนอกองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักการมีสวนรวม 

- ประชาชนตอตานการดําเนิน

โครงการ 

 

- ไมไดรับขอมลู - ไดรับขอมลูที่

คลาดเคลื่อน 

- ประชาชนบางสวนไมไดมีสวน

รวมในกิจกรรมรับฟงความ

คิดเห็น 

 

- ทาํใหมกีารตอตานการดําเนิน

โครงการสงผลตอจํานวนเงิน

แ ล ะ ง บ ป ระม า ณ ดํา เ นิน

โครงการ 

 

หลักโปรงใส 

- เกิดการรองเ รียนเ ก่ียว กับ

ขบวนการจัดซื้อจัดจาง 

 

- เปด เ ผยขอมูล โค รงการ ไม

ครบถวน 

 

- ผ ล ทาํ ใ หเ สีย ภ า พ ลัก ษ ณ

โครงการขาดความนาเชื่อถือ

และการดําเนินโครงการลาชา 
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ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักการสรางมูลคาเพิ่ม 

- เ กิดภาระงบประมาณกับ

ภาครัฐ 

- ปญหาจราจรรุนแรงขึ้น 

 

- รฟม. ไมสามารถหารายไดมาใช

บริหารองคกรไดเพยีงพอ 

- การบริการที่ยังมไีมเพียงพอกับ

ความตองการของประชาชน 

- ร ฟ ม .  ยัง ค ง ตอ ง รับ ก า ร

สนับสนุนงบจากรัฐบาล 

- ปญห าป ร ะช าช นยัง ค ง ใช

รถยนตเปนพาหนะหลัก 
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5.1.2 บทบาทที่พึงประสงค (Role model) 

ผูเขารวมฝกอบรมรวมกันระดมสมองเปนรายกลุม เพื่อวิเคราะหหา “บทบาทที่พึงประสงค” ขององคกรในเร่ือง

ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงานภาครัฐ โดยสามารถสรุปขอมลูที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรมได ดังนี้ 

กลุมที ่1 

 

 

 
Mitrphol Sustainable Zero Waste Model 

รีไซเคิลของเสียทกุอยางกลับไปเพิ่มมลูคาใหกับ  

ไรออย 

• นําชานออยที่เหลือผลิตไฟฟาชีวมวล 

• นํากากนํ้าตาลผลิตเอทานอล 

• นําของเสียจากการผลิตไปเปนปุยชีวภาพ 

• นําน้ําเสียจากการผลิตไปใชในการปลูก 

Mitr Phol CSR : รวมอยู รวมเจริญ 

ราชบุรีมิตรผลฟุตบอลคลับ : สรางทีม สรางสนาม 

สรางรายได 

โครงการกระดาษเพื่อตนไม : ใชกระดาษสองหนา

บริจาครีไซเคิล 

โครงการมิตรผลสรางเด็กดี-คิดดี : ภูเวยีง 

โครงการหมูบานมิตรผลเพิ่มผลผลิต  : รวมมือ

เกษตรกร วเิคราะหแกปญหา 

โครงการเพิ่มรายได-ลดรายจาย : ทาํบัญชีรายรับ -

รายจาย 

โครงการสงเสริมเด็กดี  ทําดีใหผูใหญดู  : ธนาคาร

ขยะ 
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กลุมที ่2 

 

 

 
1. ดานสิ่งแวดลอม 

- สรางฝายทดนํ้า 

- ปลูกปา 

- โครงการปลูกหญาแฝก 

2. CSV 

- สนับสนุนการใชพลงังานทดแทน/การใชแกส

โซฮอลล 

- พฒันาผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นที่ชวยลด

มลพษิตอสิ่งแวดลอม/ประหยัดเชื้อเพลิง 

 

 

 

3. บําเพ็ญสาธารณประโยชน 

- จดัตั้งชมรมพลังไทยใจอาสา 

- บูรณะศาสนสถาน 

- ปรับปรุง/พฒันาโรงเรียน 

4. ดานว ิชาการ/การศึกษา 

- สถาบันวจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑ 

5. พัฒนาบุคลากร 

- จดัตั้ง รร.กําเนิดวทิย/ผลิตนักวิจยั 

- จดัมอบทุนการศึกษาภายใน/ภายนอก 
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กลุมที ่3 

 

 

 
นโยบาย 

• ยึดมั่นในอุดมการณการดําเนินธรุกิจที่รับผิดชอบ 

• ปลูกจติสํานึก สงเสริมพนักงานผูเก่ียวของใหเปน

พลเมืองดี 

• ดําเนินธรุกิจอยางมีคุณธรรมตอผูมสีวนไดเสีย 

• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและ

ประโยชนของชุมชน 

ผล 

• มุงหวังใหอุตสาหกรรมชุมชนสามารถอยูรวมกัน

อยางยั่งยืน 

• ชุมชน สังคมเขมแข็งเปนรากฐานในการพฒันา

ประเทศ 

• พัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 

กิจกรรม 

• ชิงรางวัลปลูกบาน  มลูคา  9 ลานในราคา  1.9 

ลาน 

• สรางฝายทดนํ้า 

• สนับสนุนดานกีฬา 

• สนับสนุนทนุการศึกษา 5,000 ทนุ 

• สนับสนุนโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เวยีดนาม 

• สนับสนุนนักศึกษาอาเซยีนมาเสริมสรางระสบ

การณชีวติในไทย 



 รายงานหลักสูตร การกาํกบัดูแลกจิการที่ดี การบรหิารภาครฐั สําหรบัผูบรหิาร รุนที ่1 และ รุนที ่2 ประจําป 2559 

หนา 44 

 

กลุมที ่4 

 

 

 
1) คิด 

เพิ่มทางเลือกตางๆ  ในการสรางความมั่นคง  

ในการผลิตไฟฟา  เชนผลิตไฟฟาจากนํ้า  นํ้ามนั  

แสงแดด ลม กาซ ชีวมวลและมรีะบบจายไฟฟา

ที่มปีระสิทธภิาพเสถียรภาพ 

2) สราง 

สรางโรงไฟฟาที่มีประสิทธภิาพและมกีารจดัการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ลดผลกระทบจากชุมชน

รอบขาง 

 

3) ปน 

คืนความสุขสูสังคมภายใตการตระหนักวา   

“มีโรงไฟฟาที่ไหนชุมชนโดยรอบตองอยูอยางมี

ความสุข”โดยไดทาํ  โครงการตางๆผานการทาํ 

CSR เพื่อความสุขของชุมชน รวมทั้งรับฟงความ

คิดเห็นปญหาทกุขสุขของชุมชนเหมอืนญาติ

ใกลชิดมติรใกลบาน 

4) แบง 

มกีารแบงความรูดานพลังงานและการฟนฟู

ธรรมชาติ เชนจัดทําศูนยการเรียนรู  “ราชานุ

รักษ ” ที่เ ขื่อนศ รีณค รินทร  จ .กาญจนบุรี   

เ พื่อ แ ส ด ง ก ารอ นุรักษพัน ธกุ ร รม พชื อัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯ 
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กลุมที ่5 

 

 

 
ธุรกิจพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน 

1) ศูนยไบโอดีเซล : ตั้งโรงงานไบโอฟเูอล การพฒันาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 

2) โรงเอทานอล : มนัสําปะหลังสรางรายไดใหกับเกษตรกร สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการใชงานพลังงาน

ทางเสียง 

3) โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย : ชวยลดการปลอย Co2 ออกสูชั้นบรรยายกาศโลก Diversity ธรุกิจของ

บริษัท ที่ตั้งบางปะอิน อยุธยา รวมมือกับมหาวทิยาลัยศิลปากร 

4) สวนปาลมน้ํามัน : ชวยเหลือ มสีวนรวมในกาสนับสนุนชุมชน เกษตรกร 

 

 

 

ธุรกจิโรงกลั่น ธุรกจิการตลาด ธุรกิจใหม 
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5.2 ขอมูลที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรม หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ด ีการบริหารภาครัฐ  

สําหรับผูบริหาร  

 
5.2.1 ว ิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดข ึ้นกับองคกร (Risk Analysis) 

ผูเขารวม ฝกอบรม รวมกันระดมสมองเปนรายกลุม เพื่อ วิเคราะหหาความเสี่ย งทั้งภายใน  

และภายนอกที่มผีลตอการดําเนินงานขององคกร โดยสามารถสรุปขอมลูที่ไดรับจากผูเขารวมฝกอบรม ดังน้ี 

กลุมที ่1 

 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

- ประชาชนบางสวนคัดคานแนว

เสนทางการกอสรางโครงการ

รถไฟฟาของ  รฟม. เชน  กรณี

สายสีสม 

ภายนอก 

- ประชาชนไมเ ขา ใจขอมลูที่

แทจริง /ขอมลูที่คลาดเคลื่อน /

การบิดเบือนขอมลูในการดําเนิน

โครงการ 

ภายใน 

- เจาหนาที่ผูใหขอมลูมีขอจาํกัด

ในการถายทอดขอมูล เชน ไมรู

ขอมลู  ไมส ามารถถายทอด

ขอมูลใหเขาใจได 

- ไมสามารถดําเนินโครงการไดตาม

แผนงาน 

- กระทบตอชื่อ เ สีย งและความ

นาเชื่อถือขององคกรตลอดจน

ไ มไ ดรับ ค ว า ม รว ม มอื จ า ก

ประชาชน 

- ประชาชนผูเดินทางเสียโอกาสใน

การเดินทางดวยรถไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุนที่ 2 
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กลุมที ่2 

ภายในองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

3) การสรางมลูคาเพิ่มแกกิจการ

ทั้งสั้น-ยาว (Value Creation) 

- ไมสามารถพัฒนาหรือนํา

พื้นที่ไดจากการเวนคืนมา

พัฒนาเพื่อสรางมลูคาเพิ่ม

แก รฟม. ได 

 

4) การปฏิบัติตอผูมสีวนไดสวน

เสียเทาเทียมกัน 

- ผูมสีวนไดสวนเสียอาจ

ไมไดรับความเปนธรรมใน

การเชาพื้นที่ รฟม. 

 

 

 

- ทาํไมไดเนื่องจากติดขอกฎหมาย 

(พ.ร.บ. เวนคืน) 

 

 

 

 

- ระเบียบ  วธิปีฏิบัติข อง  รฟม .  

ไมสอดคลองกับความเปนจริง 

 

 

- ไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มจาก

ทรัพยสินที่มอียูได 

 

 

 

 

- ไมสามารถทาํใหเกิดรายได /

เ อ ก ช น ไ มส น ใ จ ทํา ธรุ กิจ  

กับ รฟม. 

ภายนอกองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

การมีสวนรวม 

1) ประชาชนรองเรียนหรือตอตาน

การดําเนินโครงการรถไฟฟา 

 

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ตองสุจริตและเทาเทียมกัน 

2) เ กิด ก า ร รอ ง เ รีย น จ า ก

ผูใชบริกา รที่เปนคนพกิารตอ

การใชบริการ  

กฎกระทรวงมหาดไทยกําหนด

สิ่งอํานวยความสะดวกใน

อาคารสําหรับผูพกิาร คนชรา 

พ.ศ.2548) 

 

- ประชาชนไดรับขอมลูไมถูกตอง

หรือไดรับขอมลูที่ไมถูกตอง   

(บิดเบียน) 

 

 

- ผูรับจางไมบํารุงรักษา  อุปกรณ

ใหสามารถใชงานได 

 

- Facilities มีไมเพยีงพอความ

ตองการ 

 

- การดําเนินโครงการลาชาและ

องคกรเสียชื่อเสียง 

 

 

 

- เสียชื่อเสียงสงผลตอภาพลักษณ 
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กลุมที ่3 

 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักนิติธรรม (Ethics + Law) 

- พ นัก ง า น ป ฏิบัติผิด ห ลัก

จรรยาบรรณขององคกร 

 

- พนักงานไมไดทาํกา รศึกษ า

ระเบียบจรรยาบรรณขององคกร 

- ผูบริหารไมสื่อสารกับพนักงาน

ใหเกิดความรูความเขาใจ 

 

 

- ถูกรองเรียงจากบุคคลภายนอก 

- ถูกสอบสวน 

- ถูกลงโทษทางวินัย 

 

 

 

ภายนอกองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักการมีสวนรวม

(Participation) 

- ประชาชนคัดคานโครงการ 

 

 

- เวนคืนเกินความจาํเปนไดรับ

ขอมูลที่ไมถูกตอง ไมครบถวน 

- หนวยงานที่เกี่ยวของขาดการทาํ

ความเขาใจ เขาถึงกับประชาชน 

 

 

 

- โครงการลาชา  ไมเปนไปตาม

แผนที่กําหนด 
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กลุมที ่4 

 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักความโปรงใส 

- ไมมีขอมลูใหเปดเผย 

 

 

- เ จา ห นา ที่ไ มรูก ฎ ห ม า ย /

ขั้น ต อ น ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ที่

เกี่ยวของ 

 

 

- ขอมลูหาย  – ไมมรีะบบจัดเก็บ

ขอมลูที่ดี  – ไมมผีูรับผิดชอบ

จดัเก็บขอมลูที่ชัดเจน 

- ไมมกีารอบรมใหความรู 

- เจาหนาที่ขาดประสบการณ 

 

 

- อ ง คก ร ทาํ ผิด ก ฎ ห ม า ย ที่

เกี่ยวของ 

- องคกรขาดความนาเชื่อถือ 

- เกิดความลาชาในการดําเนินงาน

เนื่องจากตองเสียเวลา debate 

และตอสูคดี 

- เสียทรัพยากรในการดําเนินการ

ตามคดี 

 

ภายนอกองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักความโปรงใส 

- องคกรไมสามารถเปดเผย

ขอมลูที่ถูกตอง/ขอเทจ็จริงได 

 

- ถูกแทรกแซงทางการเมือง 

- องคกรไมมีขั้นตอนและกระบวนการ

ที่รัดกุมพอที่จะปองกันการแทรกแซง

ทางการเมอืงได 

- ผูบริหารไมมจีริยธรรมยอมทาํตาม

ฝายการเมอืง 

 

 

- องคกรทาํผิดกฎหมาย 

- ประชาชนคัดคานโครงการ/การ

ดําเนินงานขององคกร 

- เกิดความลาชาในการดําเนินงาน

ขององคกร 

- องคกรสูญเสียโอกาสในการที่จะ

มีรายไดตามที่ไดกําหนดไว 

- มีคาใชจายเพิ่ม 
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กลุมที ่5 

 

ภายในองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักการมีสวนรวม 

- พนักงาน รฟม. ไมไดรับขอมูล

โครงการอยางทั่วถึง 

 

- พนักงานมคีวามรูเฉพาะดานไมมี

การแบงปนขอมูล 

 

- ใ หขอ มลู โ ค ร ง ก า ร แ ก

บุคคลภายนอกไมถูกตอง 

 

หลักความเสมอภาค 

- การประเมนิผลพนักงานไมเปน

ธรรม 

 

- ผูประเมินมดีุลพนิิจตางกัน  / 

ไมเปนธรรม 

 

- พนักงานขาดขวัญกําลังใจ/เกิด

ความขัดแยง 

หลักการสรางมูลคาเพิ่ม 

- รฟม. ไมสามารถนําทรัพยสิน

มาสรางรายได 

 

 

 

- ติดขัดขอกฏหมาย  ขั้นตอน

อนุมตัิยุงยากไมมงีบประมาณ 

 

- รฟม. ไมสามารถพฒันาธรุกิจ

ได  ไมมีร าย ไดเ พิ่ม ขินของ

งบประมาณจากรัฐ 

 

ภายนอกองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักการมีสวนรวม 

- ประชาชนตอตานการดําเนิน

โครงการ 

 

- ไมไดรับขอมลู  - ไดรับขอมูลที่

คลาดเคลื่อน 

- ประชาชนบางสวนไมไดมสีวน

รวมในกิจกรรมรับฟงค วาม

คิดเห็น 

 

- ทาํใหมกีารตอตานการดําเนิน

โครงการสงผลตอจาํนวนเงิน

แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ดํา เ นิน

โครงการ 

 

หลักโปรงใส 

- เ กิดการรอ ง เ รียน เกี่ย ว กับ

ขบวนการจัดซื้อจดัจาง 

 

- เ ปด เ ผ ยขอมลู โ ค รงก าร ไ ม

ครบถวน 

 

- ผ ล ทาํ ใ หเ สีย ภ า พ ลัก ษ ณ

โครงการขาดความนาเชื่อถือ

และการดําเนินโครงการลาชา 
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ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

หลักการสรางมูลคาเพิ่ม 

- เ กิด ภ าระง บ ป ระม าณ กับ

ภาครัฐ 

 

- ปญหาจราจรรุนแรงขึ้น 

 

 

- รฟม. ไมสามารถหารายไดมาใช

บริหารองคกรไดเพียงพอ 

 

- การบริการที่ยังมไีมเพยีงพอกับ

ความตองการของประชาชน 

 

- รฟม .  ยังคงตอง รับการ

สนับสนุนงบจากรัฐบาล 

 

- ปญหาประชาชนยังคงใช

รถยนตเปนพาหนะหลัก 
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กลุมที ่6 

 

ภายในองคกร 

ระบุปจจัยเสี่ยง (Event) เหตุปจจัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact) 

1.ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติ

หนาที่  

(Accountability) 

 

 

 

 

 

 

 

2.ความโปรงใส 

(Transparency) 

 

- พนักงานขาดขวญัและกําลังใจ

ในการปฏิบัติง าน  เ น่ืองจาก

ผูบังคับบัญชาขาดจริยธรรมของ

ความเปนผูนํา  (ไมมั่นใจวาจะมี

ก า ร รว ม รับ ผิด ช อ บ จ า ก

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ) 

เปนธรรมเนียมบังคับของคนไทย

ไปแลว 

 

 

- ผูมสีวนไดเสียไมไดรับความเปน

ธรรม 

- การถูกปดก้ันขาวสารหรือไมมี

โอกาสไดอธบิายหรือการไดรับ

ขาวสารที่ไมถูกตอง 

 

- ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไม

สําเร็จตามเปาหมาย  

- งานไมสมบรูณ 

 

 

 

 

 

 

 

- องคกรเสื่อมเสียชื่อเสียง 

- ผูมีสวนไดเสีย สูญเสียโอกาส 

- รฟม. เสียโอกาสที่จะอธิบาย 
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5.2.2 บทบาทที่พึงประสงค (Role model) 

ผูเขารวมฝกอบรมรวมกันระดมสมองเปนรายกลุม (กลุมเดิม) เพื่อวิเคราะหหา “บทบาทที่พงึประสงค”

ขององคกรในเร่ืองของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการบริหารงานภาครัฐ โดยสามารถสรุปขอมูลที่ไดรับจาก

ผูเขารวมฝกอบรมได ดังนี้ 

กลุมที ่1 

1) มีจริยธรรม/คุณธรรม/โปรงใส 

2) มีภาวะผูนํา 

3) มีวิสัยทัศน 

4) มีทกัษะในการบริหาร 

5) กลาตัดสินใจ 
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กลุมที ่2 

1) ใฝรู 

2) คุณธรรม คํานึงสิ่งแวดลอม ชุมชน 

3) โปรงใส สุจริต 

4) ความรูกวางไกล มวีสิัยทศัน 

5) กลาตัดสินใจ 

6) ทัศนคติที่ดี 

7) เอาใจใสหวงใยลูกนอง 

8) มองเปาหมายความสําเร็จของงาน 

9) มอบอํานาจใหทมีงาน ไมกาวกาย 

10) มี EQ 

11) รักษาสัญญา (พดูจริง ทาํจริง) 

12) กระตุน จงูใจใหมีพลงัในการทํางาน (แรงจูงใจ) 

13) บริหารคนเกง 

14) เปนผูนําไมใชแคใน “ตําแหนง” แตจงเปน “ตํานาน”  

15) ใชทรัพยากรอยางคุมคา ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 

16) คํานึกถึงสิ่งแวดลอมโลก เศรษฐกิจภายใน ภายนอก(โลก) 
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กลุมที ่3 

1) รับฟงความคิดเห็น 

2) มีคุณธรรม จริยธรรม 

3) มีวิสัยทัศน 

4) มีประสบการณ 

5) มีภาวะผูนํา 

6) มีความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได 

7) มีความรู ความสามารถ 

8) มีความรับผิดและรับชอบ 

9) มีความสามารถในการสื่อสาร 

10) มีความคิดสรางสรรค 

11) มีความยุติธรรม 

12) มีมนุษยสัมพนัธดี 

13) มีวุฒิภาวะทางอารมณ 

14) กลาตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง 

15) เห็นแกประโยชนสวนรวม 

16) ใสใจ อนุรักษสิ่งแวดลอม 

17) ใสใจ สวสัดิการและความเปนอยูของพนักงาน 

18) มีความสามารถในการบริหารและนําองคกร 

19) รักองคกร 
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กลุมที ่4 

1) มีจริยธรรม คุณธรรม  

2) มีความคิด สรางสรรค 

3) รับฟงความคิดเห็นคนอ่ืน 

4) เปนประชาธิปไตย 

5) ไมเลนพรรคพวก 

6) สรางความปรองดอง สามัคคี 

7) สรางความเชื่อมั่นวาจะนําองคกรไปในทางที่ถูกตอง 

8) มีวิสัยทัศน 

9) มีเหตุผล หนักแนน 

10) ซื่อสัตย สุจริต 

11) โปรงใส 

12) เปนธรรม 

13) เห็นแกประโยชนองคกรเปนหลัก 

14) มีความรับผิดชอบ 
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กลุมที ่5 

1) มีภาวะผูนํา (เปนคนดีคนเกง)  

2) มีคุณธรรม 

3) มีวิสัยทัศนมองการณไกล 

4) ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส 

5) เปดใจกวางยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

6) มีความรับผิดชอบสูง 

7) มีความรู ความสามารถ ดานการบริหารบุคคล 

8) กลาตัดสินใจ แกปญหา 

9) เอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา 

10) มีความคิด ริเร่ิม สรางสรรค 

11) มีความยุติธรรม เที่ยงธรรม 

12) ใหโอกาส มสีวนรวมทกุระดับชั้น 

13) มีความสามารถ ความรูในการสื่อสาร 
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กลุมที ่6 

1) มีสัจจะ จริงใจ เชื่อถือได 

2) มีหัวคิดกาวหนา กลาตัดสินใจ 

3) ฉลาด ทนัโลก ทนัเหตุการณ 

4) ซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

5) มีมนุษยสัมพนัธ สื่อสารกับผูอื่นไดและโนมนาวผูอ่ืนได 

6) มีการศึกษาดี รอบรูในหลายมิติ 

7) เปนผูรับฟงที่ดี 

8) มีบุคลิกภาพที่ดี 
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สวนที่ 6 สรุปภาพรวมและผลที่ไดรับจากการฝกอบรม 

หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารภาครัฐ สําหรับผูบริหาร  ดําเนินการจดัฝกอบรมโดย  

ดร.ธนาวิชญ  จนิดาประดิษฐ  จากบริษัทแอทไวส คอนซัลติ้ง  จาํกัด  โดยแบงเปน  2 รุน รุนที่ 1 วนัที่ 28 - 29  

มกราคม 2559 และ รุนที่ 2 วนัที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2559 มีกลุมเปาหมายจาํนวน 96 คน ไดแก  

1) ผูวาการ รองผูวาการ ผูชวยผูวาการ ผูอํานวยการฝาย/ สํานัก หรือเทยีบเทาขึ้นไป จํานวน 30 คน 

2) ผูอํานวยการกอง หรือเทยีบเทา จาํนวน 49 คน 

3) รักษาการผูอํานวยการกองระดับ 9 – 10 จาํนวน 17 คน 

โดยมวีตัถุประสงค ดังน้ี 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงานภาครัฐ 

2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมมุมองการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. เพื่อใหสามารถนําหลักการ GRC (Governance Risk Management and Compliance)  

มาบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  

4. เพื่อใหผูเขารวม ฝกอบรมเปนกลไกลหน่ึงในการพฒันาอยางยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามาร ถ

ทางการแขงขันอยางมปีระสิทธิภาพ 

จากการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวขางตนพบวา  

1. การผานหลักเกณฑตัวชี้วดัดานการพฒันาทรัพยากรบุคคล
2
 

รุนที่ 1  

- กลุมเปาหมายทั้งสิ้นจํานวน 46 คน เขารับการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 80 จํานวน 45 คน คิด

เปนรอยละ 97.83 

- ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 45 คน มผีลการทดสอบความรู Post-test ไมต่ํากวารอยละ 60 จํานวน  

42 คน คิดเปนรอยละ 93.33 

ดังนั้น จงึมผีูเขารับการฝกอบรม ผานเกณฑตัวชี้วดัดานการพฒันาทรัพยากรบุคคล จํานวน 42 คน  

คิดเปนรอยละ 93.33 

 

 

 

 

                                                        
2 1. พนักงานจะตองเขารับการฝกอบรม ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของระยะเวลาที่กาํหนดสําหรับหลักสูตรน้ันๆ  

   2. หลักสูตรที่มีการประเมินผลความรู พนักงานตองมีผลการทดสอบความรู Post-test ไมต่ํากวารอยละ 60 
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รุนที่ 2  

- กลุมเปาหมายทั้งสิ้นจาํนวน 50 คน มรีะยะเวลาเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 80 และมผีล 

การทดสอบความรู Post-test ไมต่ํากวารอยละ 60 ทกุคน คิดเปนรอยละ 100 

ดังนั้น จึงมผีูเขารับการฝกอบรม ผานเกณฑตัวชี้วดัดานการพฒันาทรัพยากรบุคคลทุกคน คิด

เปนรอยละ 100 

2. การประเมินผลปฏิกิริยา (Reaction) โดยแบบสอบถามหลังการฝกอบรม  

รุนที่ 1 คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ 4.61 มคีวามพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

รุนที่ 2 คาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณติ 4.54 มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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สวนที่ 7 ภาพบรรยากาศการฝกอบรม 

 

  
น.ส.สุพาณ ีสอนซื่อ ผอ.กพร. กลาวรายงาน 
 
 
 

ดร. ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ วิทยากรบรรยาย 

  
การบรรยายภาคทฤษฎ ี

 
 
 
 

การนําเสนอ Role Model  

หัวข อธุรกิจพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน 

  
ผูเขาฝกอบรม รุนที่ 1 

 

ผูเข าฝ กอบรม รุนที่ 2 
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การทํากิจกรรมกลุม Risk Analysis 
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