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๑. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ       ๑ - ๕ 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  กระทรวงการคลัง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  กระทรวงการคลัง 

     มิติที่ ๑  มติิด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
 ๑. ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการบรรลุเป้าหมาย               
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑  รายได้สุทธติอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ                         -
                     ปีงบประมาณ (รอ้ยละ) 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของผลลัพธ์ตามมาตรการ                        -
                      ด้านการคลังและการเงินที่เกีย่วกับประชาชน 
                      เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรฐับาล๑                  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑  ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการลงทุน                           -   
                     ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็ง ๒๕๕๕ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการดําเนินการ                       -
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกั                       -
                     ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
                     ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยทุธศาสตรข์้าวไทย 

   ๑) ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก                      -
                     ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
                     ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยทุธศาสตร์                 
                     การปรับปรงุบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ 
                     ธุรกจิของประทศ (Doing Business)  
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                                                                           หน้า 

                       ๑) อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย  
                          เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกในด้าน 
                          การไดร้บัสินเชื่อ 

๒) อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย                      
     เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกในด้าน 
     การชําระภาษ ี

  
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ 

๓) อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย                        
    เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกในด้าน 
    การค้าระหวา่งประเทศ (นําเข้า-ส่งออก) 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน๑           - 
 ๒. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 
 ตัวชี้วดัที ่๒.๑  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ                        ๗ -๘

  บรษิัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จํากดั  
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒    จํานวนทีร่าชพสัดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ (แหง่)               ๙ -๑๒
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๓    ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานตามแผนการนําระบบประเมินผล              ๑๓ -๑๗

คุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช้ (SEPA) 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี         ๑๘ -๑๙

ว่าด้วยการให้เงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑    
 ๓. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑       ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑  ระดับความสําเร็จของการศกึษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน        ๒๐ -๒๓

                         ระหว่างรัฐวสิาหกิจกลุ่มไฟฟา้และกลุ่มส่ือสาร 
                         (Fiber Optic Network Sharing) 

    ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒  ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการปรับปรุงหลกัเกณฑ์        ๒๔ -๒๖
                       และวิธีการจัดทําบัญชรีายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

   ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓  ระดับความสําเร็จของร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย    ๒๗ -๒๘   
                      การตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔  รายได้ทีจ่ัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรพัย์ของรฐั             ๒๙–๓๐
                     เป็นไปได้ตามเป้าหมาย (ล้านบาท)   

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๕  ระดับความสําเร็จของการนาํเสนอแนวทางการดําเนินการ      ๓๑ -๓๒
                     เกีย่วกับเงนิคงเหลือจากการดาํเนินโครงการออกสลากพเิศษ 
                     แบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  ตัวชี้วดัตามเป้าหมายผลผลิตส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑  ร้อยละของรฐัวิสาหกิจและหลักทรัพยข์องรัฐทีส่ามารถจัดเก็บ   ๓๓ -๓๔

                     ได้ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒  รัฐวิสาหกจิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของรฐัวิสาหกิจ                ๓๕ - ๓๖ 
                      ในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจสามารถปรบัปรุง 
                      ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑท์ี่กาํหนด 
                      ในปี ๒๕๕๒    

  ตัวชี้วัดที่ ๔ 
 
 ตัวชี้วัดที่ ๕ 
 ตัวชี้วดัที่ ๖        

ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องทีต่้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง       ๓๘ -๓๙
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 
ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูก้ําหนดนโยบาย                                         ๔๐ - ๔๑ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตราการป้องกันและปราบปราม     ๔๒ - ๔๖ 
การทุจรติ 

มิติที่ ๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายภาพรวม 
  ตัวชี้วัดที่ ๗.๑  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน                ๔๗ -๔๘

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         ๔๙ - ๕๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๗.๓  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน                   ๕๑ - ๕๒

 ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน                                             ๕๓ -๕๕
 ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการจดัทาํต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต                                        ๕๖ -๕๘
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริม                         ๕๙ -๖๑

ธรรมาภิบาล (Roadmap) 
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มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  ตัวชี้วัด ๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ                     ๖๓ -๗๑

                 ภาครัฐระดับพืน้ฐาน  
  ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ                       

                       การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
                       (หมวด ๕) 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑.๒ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ                    
                       การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
                       (หมวด ๖) 

  ตัวชี้วัด ๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย       
                  ความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)  
                  ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ             
                  ระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ 

 

ตัวชี้วัด ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเอง 
                  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ระดับพื้นฐาน 

 
    ๑  หมายถึง ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ - ๑.๔ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง             
     การปฏิบัตริาชการ โดยหน่วยงานอื่นภายใตสั้งกัดกระทรวงการคลัง 
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                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล  ๕๐  ๓.๗๖๕๓
๑. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง   

 ๒๐  ๒.๕๑๓๒
 
 

    ๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

          ๑.๑.๑ รายได้สุทธิ 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ ๓ ๑๖.๐๑๙๗ ๑๖.๑๘๓๑ ๑๖.๓๔๖๖ ๑๖.๕๑๐๑ ๑๖.๖๗๓๖ ๑๗.๗๙๑๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

          ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จ
ของผลลัพธ์ตามมาตรการ 
ด้านการคลังและการเงินที่เกี่ยวกับ
ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ร้อยละ ๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๔.๐๐ ๔.๗๐๐๐ ๐.๐๙๔๐

๑.๒ ระดับความสําเร็จในการขับ เคล่ือนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

๑.๒.๑ ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินโครงการลงทุนภายใต้  
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

ร้อยละ ๓ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๖๙.๕๔๗๓ ๑.๙๕๔๗ ๐.๐๕๘๖

๑.๓ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง

            ๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของ
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 

               ๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ 

ร้อยละ ๕ ๕ -๕ - ๒.๕ X
(๑๗๖,๔๙๐)
ล้านบาท 

๒.๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

 ๑.๓.๒  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของ
ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประทศ (Doing Business) 

               ๑) อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก 
ในด้านการได้รับสินเชื่อ 

ร้อยละ ๑.๖๗ ๗๔ ๗๓ ๗๒ ๗๑ ๗๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๖๗

                 ๒) อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก          
ในด้านการชําระภาษี 

ร้อยละ ๑.๖๗ ๙๓ ๙๒ ๙๑ ๙๐ ๘๙ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๖๗

๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
               ๓) อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวจัิย เรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก         
ในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
(นําเข้า-ส่งออก) 

ร้อยละ ๑.๖๖ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๖๖

๑.๔ ระดับความสําเร็จ        
ของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม    
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

ร้อยละ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕      ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจ 

 

๑๐  ๕.๐๐๐๐

      ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จ     
ของการดําเนินการตามแผนบริหาร
จัดการบริษัท ธนารักษพั์ฒนาสินทรัพย์ 
จํากัด 

ร้อยละ ๒.๕๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐

       ๒.๒ จํานวนที่ราชพัสดุ     
เพ่ือสนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชดําริ  (แห่ง) 

แห่ง ๒.๕๐ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๔๓ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐

      ๒.๓ ระดับความสําเร็จ       
ในการดําเนินงานตามแผน       
การนําระบบประเมินผลคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจมาใช้ (SEPA) 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

       ๒.๔ ระดับความสําเร็จ    
ของการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย     
การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระดับ ๓ ๑ - ๓ - ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๓. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ 
 
 

 

๒๐  ๔.๔๐๐๐

๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
    ๓.๑ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สคร. (ร้อยละ ๑๕)

          ๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จ
ของการศึกษาการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ        
กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มส่ือสาร    
(Fiber Optic Network Sharing ) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

          ๓.๑.๒ ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

          ๓.๑.๓ ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําร่างระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ระดับ ๓ ๑ - ๓ - ๕ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

         ๓.๑.๔ รายได้ที่จัดเก็บ    
จากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์   
ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย (ล้านบาท) 

ล้าน
บาท 

๓ ๘๓,๕๕๖ ๘๓,๙๗๘ ๘๔,๔๐๐ ๘๔,๘๒๒ ๘๕,๒๔๔ ๙๘,๗๙๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

         ๓.๑.๕ ระดับความสําเร็จ
ของการนําเสนอแนวทาง            
การดําเนินการเกี่ยวกับ           
เงินคงเหลือจากการดําเนิน
โครงการออกสลากพิเศษ       
แบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

 ๓.๒ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ ๕)

         ๓.๒.๑ ร้อยละของรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถ
จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ ๒.๕๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๐.๕๙ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐

         ๓.๒.๒ รัฐวิสาหกิจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของรัฐวิสาหกิจ    
ในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในปี ๒๕๕๒ 
 

ร้อยละ ๒.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐

๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๐  ๓.๘๐๐๐
๔. ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่อง     
ที่ต้องประสานงานกับหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ร้อยละ ๓ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๕. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้กําหนดนโยบาย 

ร้อยละ ๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

๖. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕      ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ     
ของการปฏิบัติราชการ  

๒๐  ๔.๔๐๐๐

๗. ร้อยละของการเบิกจ่าย          
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
รายจ่ายภาพรวม 

 
 

  

     ๗.๑ ร้อยละของการเบิกจ่าย   
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๒ ๖๖ ๖๙ ๗๒ ๗๕ ๗๘ ๘๑.๒๔ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

     ๗.๒ ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๑.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๖๘.๖๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๐

     ๗.๓ ร้อยละของการเบิกจ่าย  
เงินงบประมาณรายจ่ายตามแผน 

ร้อยละ ๑.๕๐ ๘๖ ๘๙.๕ ๙๓ ๙๖.๕ ๑๐๐ ๖๘.๖๓ 
 

๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๐

๘. ระดับความสําเร็จ 
ของการควบคุมภายใน 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

๙. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ ๖.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๒๕๐

๑๐. ระดับความสําเรจ็ของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล (Roadmap) 

ระดับ ๖.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๒๕๐

มิติที่ ๔  ด้านการพัฒนาองค์กร   ๒๐  ๕.๐๐๐๐
๑๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

      ๑๒.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

           ๑๒.๑.๑ ร้อยละของ        
การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

ร้อยละ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(หมวด ๕) 

          ๑๒.๑.๒ ร้อยละของ         
การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
(หมวด ๖) 

ร้อยละ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

   ๑๒.๒ ระดับความสําเร็จ     
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก          
ในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ
ของผลลัพธ์การดําเนินการ 
(ผลลัพธ์ของกระบวนการ)           
ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (หมวด๗) 

ระดับ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๐๐๐

    ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จ     
ของการประเมินองค์การด้วย
ตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

ระดับ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๐๐๐

รวม  ๑๐๐  ๔.๑๔๒๖

 
รายงาน ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ผู้รายงาน นางสาวศิวาพร  ห่อสกุลกล และนายพิชิตเวธน์  คําเด่นเหล็ก 
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ โทรศัพท ์๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๓๗ 
 
 

 
 
 
 

๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ  
ระดับกระทรวงระดับกลุ่มภารกิจ (ร้อยละ 10)  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

   รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๒.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด   
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางปนัสย์สร   อริยวงศ์   
                         นางสาวกาญจนา   ศรีธนางกูล                           

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวกุสุมา   ทรงผาสุก 
                     

โทรศัพท์ :  0-2273-0912,0-2278-5139 โทรศัพท์ :   0-2142-2329,0-2618-6328 
คําอธิบาย :   
                   การดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) จํากัด  หมายถึง  การที่กรมธนารักษ์ 
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดให้ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สําเร็จครบถ้วนตามแผน  
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

         กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการ ดังนี้   
1. ธพส.จัดทําแผนวิสาหกิจ 2553-2557 และแผนดําเนินงานประจําปี 2554  ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ธพส. 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงาน ธพส. ตามคําสั่งกรมฯ ท่ี 37./2554             

สั่ง ณ วันที่25 มกราคม 2554 
3. กําหนดกรอบและแนวทางจัดทําคํารับรองและลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินการปฏิบัติงานประจําปี 2554 

ระหว่าง กรมธนารักษ์ และ ธพส. 
4. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ ธพส. ให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
5. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเสนออธิบดีกรมธนารักษ์และรองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 

ทราบ 
 

ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ100 ของเป้าหมายร้อยละ 100 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

         ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้                        

• ผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ ธพส.  เท่ากับร้อยละ  80 เท่ากับ   1   คะแนน 

• ผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ ธพส.  เท่ากับร้อยละ  85 เท่ากับ   2   คะแนน 

• ผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ ธพส.  เท่ากับร้อยละ  90 เท่ากับ   3   คะแนน 

• ผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ ธพส.  เท่ากับร้อยละ  95 เท่ากับ   4   คะแนน 

• ผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ ธพส.  เท่ากับร้อยละ 100 เท่ากับ   5   คะแนน 
 
 
 
 

๗ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

   รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน      
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ตามแผนบริหารจัดการของ ธพส. 

๒.๕ ร้อยละ 100 5.๐๐๐๐ ๐.๑250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors) 
1. มีการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานที่แน่นอนและชัดเจน 
2. มีการทํางานในแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ผลการศึกษามีความเป็นไปได้และน่าเชื่อถือ 
4. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
                  1. ความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายในทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                  2. เป็นนโยบายที่รัฐสนับสนุนให้มีการดําเนินการ 
                  3. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

1. ความพร้อมของการดําเนินการร่วมกัน 
2. ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาและไม่มีมาตรฐาน 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. เอกสารการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
2. แผนการปฏิบัติงาน Action Plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 จํานวนที่ราชพัสดุเพ่ือสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ (แห่ง) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางยุพิน จงจัดกลาง                          
โทรศัพท์ :  0-2273-0062 โทรศัพท์ :   0-2618-6347 
คําอธิบาย :   
                  จํานวนที่ดินราชพัสดุท่ีนําไปสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน : 

         กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริได้                          
จํานวน  43 แห่ง ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี จังหวัด ท่ีราชพัสดุ 

(แปลง/ตําบล/อําเภอ) 
เน้ือท่ี 

(ไร่-งาน-วา) 
โครงการ 

1 พระนครศรีอยุธยา อย.867 ต.สามบัณฑิต อ.อุทยั 45 -0-00 โครงการศึกษารูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

2 ปทุมธานี ปท.685 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี 15 -0-00 ศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านเกษตรธรรมชาติและพลังงานทดแทน 
แบบพอเพียง 

3 นนทบุรี นบ.391 ต.บางกระสอ อ.เมือง 1-2-40 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมส่งเสริมการปลูก
ต้นจันทน์กระพ้อ 

4 ชัยนาท ชน.512 ต.เนินขาม อ.เนินขาม 6-2-46 โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพา
ตนเอง บ้านเนินขาม อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดชยันาท 

5 ลพบุรี ลบ.463 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง 50-0-00 โครงการพระราชดําริโครงการแก้มลิง   
บริเวณบ้านท่าเดื่อใหญ่ 

6 สิงห์บุรี สห.91 (บางส่วน) ต.ม่วงหมู่ อ. เมือง 12-2-97 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7 นครนายก นย.43 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ 350 -0-00 โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร 
8 สมุทรปราการ สป.612-650 ต.บางปลา อ.บางพล ี 445 -0-00 โครงการลูกพระดาบส 
9 สระแก้ว สก.37 (บางส่วน) ต.ท่าเกษม อ.เมือง 23-1-03 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ตามรอยพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

10 กาญจนบุรี ที่ราชพัสดุแปลงคลองส่งน้ํา ในเขตอ.
พนมทวน    อ.ท่าม่วง    อ.ห้วยกระเจา 

913 -0-00 โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

11 นครปฐม นฐ.156 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน 48 -0-00 โครงการผลิตยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ
และสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ 

12 ราชบุรี รบ.553 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง  โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร “Check  
Dam” ตามแนว13พระราชดําริ  
จํานวน 200 ฝาย 

13 สุพรรณบุรี สพ.579 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช 17-2-15 โครงการพัฒนาที่ดินในลักษณะเกษตร
ผสมผสาน 

14 ประจวบคีรีขันธ์ ปข.607 ต.คลองวาฬ อ.เมือง 6-3-81 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
และเกษตรอินทรีย์ 

๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ จังหวัด ที่ราชพัสด ุ

(แปลง/ตําบล/อําเภอ) 
เน้ือที ่

(ไร-่งาน-วา) 
โครงการ 

15 พัทลุง พท.217 ต.ลําปํา อ.เมือง            45 -0-00 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพชืตามแนวพระราชดําริ
ทฤษฎีใหม่ 

16 นครศรีธรรมราช นศ.- ต.การะเกด,เขาพระบาท อ.เชียร
ใหญ่   

500-0-00 โครงการตามแนวพระราชดําริลุ่มน้ําปากพนัง 

17 ภูเก็ต ภก.156 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง     30 -0-00 โครงการกังหันน้ําชัยพัฒนา 
18 กระบี่ กบ.101 (บางส่วน) ต.กระบี่น้อย อ.เมือง  10 -0-00 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
19 พังงา พง.292 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า  60 -0-00 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ (ปลูกพชืและเลี้ยงสัตว์) 
20 ระนอง รน.228 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี  22 -0-00 โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืช 

ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ 
21 นราธิวาส นธ.658 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง   

นธ.659 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง 
121-0-91   
351-0-16  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ 

22 ยะลา ยล.609 ต.วังพญา อ.รามัน   228-0-00  โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรแนวทฤษฎีใหม่ 
โครงการปลูกพืชทดแทนพลังงาน โครงการ
ฟาร์มตัวอย่าง  และโครงการนาข้าว 

23 จันทบุรี จบ.422 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม  19-3-53  โครงการตามแนวพระราชดําริ  
(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) 

24 หนองบัวลําภู นภ.581 ต.ลําภู อ.เมือง   5 -0-00 โครงการศูนย์เรียนรู้แนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

25 อุดรธานี ที่ดินราชพัสดุอา่งเก็บน้ํากุดลิงง้อ ต.นาด ี
อ.เมือง  

66-3-86 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

26 นครพนม นพ.253 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม   84-2-76  โครงการปลูกหญ้าอาหารสัตว์คุณภาพดี 
สนับสนุนโครงการธนาคารโค-กระบือ 

27 สกลนคร สน.221 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส  219-0-89.2  โครงการสร้างโคเนื้อพันธ์ุทาจิมะภูพาน 
ตามแนวพระราชดําริ 

28 ขอนแก่น ขก. 2121 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ    11-1-91  โครงการชลประทานน้ําเชิญ 
29 กาฬสินธ์ุ แปลงโครงการพัฒนาลุ่มน้ําพะยังตอนบน   

ต.สงเปลือย อ.เขาวง  
755-1-75.9  โครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําพะยังตอนบน 

ตามแนวพระราชดําริ 
30 ยโสธร ยส.922 ต.หัวเมือง อ.ไทยเจริญ  23-0-73.5  โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในที่ราชพัสด ุ
31 อํานาจเจริญ อจ.360 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม  35-1-08  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2554  

และโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ 
32 อุบลราชธานี อบ.2476 ต.คําขวาง อ.วารินชําราบ   100 -0-00 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
33 แม่ฮ่องสอน มส.419 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม   451 -0-00 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมา 

จากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

34  มส.33 ต.ปางหมู อ.เมือง  15-1-23  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
35 เชียงใหม่ ชม.1363 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง  3-0-32  โครงการแปลงสาธิตตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 
36  ชม.1059 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง  0-2-42  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 238.88   ของเป้าหมาย  18 แห่ง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 แห่ง  ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

•   จํานวนที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ  จํานวน    14  แห่ง เท่ากับ   1   คะแนน 

•   จํานวนที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ  จํานวน    15  แห่ง เท่ากับ   2   คะแนน 

•   จํานวนที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ  จํานวน    16  แห่ง เท่ากับ   3   คะแนน 

•   จํานวนที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ  จํานวน    17  แห่ง เท่ากับ   4   คะแนน 

•   จํานวนที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ  จํานวน    18  แห่ง เท่ากับ   5   คะแนน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

จํานวนที่ดินราชพัสดุท่ีนําไปสนับสนุนโครงการ  
ตามแนวพระราชดําริ (แห่ง) 

2.50 43 แห่ง 5.0000 ๐.๑250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน : 
- 
 

 
ท่ี จังหวัด ท่ีราชพัสดุ 

(แปลง/ตําบล/อําเภอ) 
เน้ือท่ี 

(ไร่-งาน-วา) 
โครงการ 

37 ลําพูน ลพ.857 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง   43-2-18  โครงการแปลงสาธิตการเกษตร 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

38 ลําปาง ลป.310 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร   410 -0-00 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

39 พิษณุโลก พล.967-969 ต.ดอนทอง อ.เมือง 17-2-31 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 

40  อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน อ.วัดโบสถ์,วังทอง,
พรหมพิราม,เมือง 

12,178-1-37 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 

41 ตาก ตก.177 ต.ประดา อ.วังเจ้า  508-2-49.5  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
42 สุโขทัย สท.924 (บางส่วน) ต.บ้านกล้วยและต.

ปากแคว อ.เมือง 
31-2-05.2  ศูนย์สาธิตการเกษตรพอเพียงเพื่อสนับสนุน

โครงการตามแนวพระราชดําริ 
43 พิจิตร พจ.752 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน      7 - 2 - 58  โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

อําเภอวังทรายพูน 

๑๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :     
แผนการปฏิบัติงาน Action Plan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                                                             
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 

  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๒.๓ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการนําระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช้ (SEPA)

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวภัทรพร เปี่ยมสมบูรณ์

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๔๒ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ  ๖๗๔๒

คําอธิบาย : 
  วัดระดับความสําเร็จตามจํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จกิจกรรมละ ๑ ระดับ (ไม่เป็นขั้นบันได) 

                           - รัฐวิสาหกิจกลุ่ม A มี ๗ แห่ง  
 ๑. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๒. การไฟฟ้านครหลวง  
 ๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 ๔. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 ๕. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
 ๖. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 ๗. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  - รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA มี ๑๒ แห่ง 
 ๑.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ๒.  การประปานครหลวง 
 ๓.  การประปาส่วนภูมิภาค 

 ๔.   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 ๕.  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

๖.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 ๗.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ๘.  องค์การเภสัชกรรม 

 ๙.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 ๑๐. ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ๑๑.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง ประเทศไทย 

 ๑๒.  ธนาคารออมสิน 

 - รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB มี ๑๓ แห่ง 
๑.  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
๒.  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
๓.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๔. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๕. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
๖. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๗. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๑๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 

  รอบ ๑๒ เดือน 

๘. บริษัท ขนส่ง จํากัด 

๙. การเคหะแห่งชาต ิ

๑๐.  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
๑๑.  สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๑๒.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

๑๓.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 - เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น ๗ หมวด 

๑. การนําองค์กรรัฐวิสาหกิจ 

๒. การวางแผนรฐัวิสาหกิจ 

๓. การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
๕. การมุ่งเน้นบุคลากร 

๖. การจัดการกระบวนการ 

๗. ผลลัพธ์ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
๑. สคร. ได้ทําการเผยแพร่เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจให้แก่รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม A  กลุ่ม BA และ BB (หนังสือ

เลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔) และหนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๐๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔) และได้
ทําการเผยแพร่เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๔ ในการสัมมนา SEPA Conference เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ
การสัมมนาตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๕๔  

๒.  สคร. ได้นําเสนอแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดตามมุมมองของระบบ SEPA สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ต่อ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติ
เห็นชอบกรอบตัวชี้วัดและน้ําหนักของการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปี ๒๕๕๔ ของรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A 

๓. การให้คําปรึกษา/การฝึกอบรม ณ สถานที่จริงสําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A ตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ผอ.สคร.) ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 

๔. การจัดสัมมนา/ฝึกอบรมให้แก่รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA และ BB สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามแผนงานที่ได้รับ     
ความเห็นชอบ จาก ผอ.สคร. ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 

๕. รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามระบบ SEPA ต่อ ผอ.สคร.และคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/๑๐๐ ลงวันที่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ และรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจในคราว
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 
 

๑๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                                                             
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 

  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • การเผยแพร่เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๔  

๒ • นําเสนอแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดตามมุมมองของระบบ SEPA สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A 

๓ • การให้คําปรึกษา/การฝึกอบรม ณ สถานที่จริง (Onsite Training)  สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A 

๔ • จัดสัมมนา/ฝึกอบรมให้แก่รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA และ BB สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
ได้ตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๕ • รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามระบบ SEPA ต่อผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผล
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

๒ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจเห็นชอบแผนการดาํเนินงานตามระบบ SEPA โดยกําหนดให้รัฐวิสาหกิจกลุ่ม A 

จํานวน ๗ แห่งเริ่มเข้าสู่ระบบ SEPA ในปี ๒๕๕๒ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA จํานวน ๑๒ แห่ง รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA จํานวน ๑๓ แห่ง  และ
รัฐวิสาหกิจกลุ่ม C จํานวน ๒๒ แห่งจะเข้าสู่ระบบภายในระยะเวลา ๒ ปีตามลําดับ ดังนี้  

รัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
กลุ่ม A • เข้าสู่ระบบ SEPA โดย

ดําเนินการควบคู่กับระบบ
ปัจจุบัน  

• อาจนําผลงานบางหมวด
ของ SEPA กําหนดเป็นตัวชี้วัด 

• ประเมินผลตามระบบ 
SEPA 

• ประเมินผลตามระบบ 
SEPA 

• ประเมินผลตาม
ระบบ SEPA 

กลุ่ม BA/BB* • เตรียมความพร้อมสู่ระบบ 
SEPA 

• มีมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กร 

• เข้าสู่ระบบ SEPA 
โดยดําเนินการควบคู่กับ
ระบบปัจจุบัน 

• อาจนําผลงานบาง
หมวดของ SEPA 
กําหนดเป็นตัวชี้วัด 

• ประเมินผลตามระบบ 
SEPA 

• ประเมินผลตาม
ระบบ SEPA 

๑๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                                                             
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 

  รอบ ๑๒ เดือน 

รัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
กลุ่ม C • เตรียมความพร้อมสู่ระบบ 

SEPA 

• มีมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กร 
 

• เตรียมความพร้อมสู่
ระบบ SEPA 

• มีมาตรการเร่งรัดการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

• เข้าสู่ระบบ SEPA โดย
ดําเนินการควบคู่กับระบบ
ปัจจุบัน 

• อาจนําผลงานบางหมวด
ของ SEPA กําหนดเป็นตัวชี้วัด 

• ประเมินผลตาม
ระบบ SEPA 

*กลุ่ม BA เริ่มประเมินผลตามระบบ SEPA ในปี ๒๕๕๖, กลุ่ม BB เริ่มประเมินผลตามระบบ SEPA ในปี ๒๕๕๗    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   
ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแรกที่รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BAจํานวน ๑๒ แห่งเริ่มเข้าสู่ระบบ SEPA ซ่ึงเป็นระบบใหม่จําเป็นต้องมี     

การสื่อสารและสนับสนุนการดําเนินงานทั้งของ สคร. รัฐวิสาหกิจ และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
- หนังสือนําส่งคู่มือเกณฑ์และวิธีการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๐๓  

ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ และที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๐๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันพุธท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

- หนังสือขออนุมัติการจัดสัมมนาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เลขที่  
กค ๐๘๐๔.๒/๒๐๕ ลงวันที่ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  

- หนังสือเชิญเข้าร่วมการตรวจประเมิน Coach at Site สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A เลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๑๐๐ ลงวันที่ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔                                                                                                                                 

- การจัดสัมมนา/ฝึกอบรมให้แก่รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA และ BB สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามแผนงานที่ได้รับความ
เห็นชอบ จาก ผอ.สคร. ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๔  

๑) หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/๑๒๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

๒) หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/๒๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

หนังสือเชิญสัมมนาตามแผนการดําเนินการฯ 

๑) หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

๒) หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๕๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ 

๓) หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ 

๔) หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๑๐๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

๕) หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๑๐๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

๖) หนังสือเลขที่ กค ๐๘๐๔.๒/ว.๑๐๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

๑๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                                                             
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 

  รอบ ๑๒ เดือน 

- หนังสือรายงานความคืบหน้าและเสนอแนวทางการดําเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เลขที่ 
กค ๐๘๐๔.๒/๑๐๐ ลงวันที่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔  
                  - รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๒.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด:  นายชาญวิทย์  นาคบุรี ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพิทย  อุทัยสาง                         

นางสาวพลอยงาม  รัศมีเฟื่อง 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๐๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๒๖, ๖๗๒๗

คําอธิบาย :  
• ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจจํานวน 3 แห่ง ท่ีขอรับการอุดหนุนการให้บริการสาธารณะตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 
• รัฐวิสาหกิจจะต้องจัดทําข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะพิจารณาวงเงินอุดหนุนก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามลําดับ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
• คณะอนุกรรมการฯ สาขาขนส่งทางบก ได้มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงนิอุดหนุนบริการสาธารณะประจาํปงีบประมาณ ๒๕๕๕ และบันทึกขอ้ตกลง     
การให้บริการสาธารณะประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๔ 

• คณะอนุกรรมการฯ สาขาประปา ได้มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจาํปงีบประมาณ ๒๕๕๕ และบันทึกข้อตกลงการให้บริการ
สาธารณะประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

• คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีมติเห็นชอบกรอบวงเงนิอุดหนุนทางการเงินประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ และรา่งบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การ
ขนส่งมวลชนกรงุเทพ ท้ังนี้ เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

 

๑๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                      ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • รัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ๑ แห่งนําเสนอข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ -

๓ • จัดประชุมคณะอนุกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะเพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๔ -

๕ • จัดประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะเพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                       -                 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
                 - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
                 -                

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ สาขาประปา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๒. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ สาขาขนส่งทางบก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๓. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอดุหนุนบริการสาธารณะ สาขาขนส่งทางบก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ 

๑๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ตัวชี้วัดที่  ๓ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ           
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการศกึษาการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร         
(Fiber Optic Network Sharing ) 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวปยิวรรณ ล่ามกิจจา                      ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวสุชนา โรจน์เลิศจรรยา

โทรศัพท์ :  ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๕๕ โทรศัพท์ :   ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๓๑ 

คําอธิบาย :  
๑. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี

เศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้า
และกลุ่มสื่อสาร โดยการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมของรัฐวิสาหกิจท้ังสองกลุ่มในระยะต่อไปให้คํานึงถึงความเป็นไปได้ในการใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อลดภาระการลงทุนและความซํ้าซ้อนของระบบ  

๒. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจสาขาไฟฟ้าและสาขาสื่อสารและมีบทบาท  ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นทรัพย์สินของรัฐ ได้ใช้ระบบ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือผลักดัน ให้รัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย          
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๓. เพื่อให้เกิดกลไกในการกํากับและผลักดันให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของภาครัฐ ท่ีต้องการให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมีการแต่งตั้งคณะทํางาน
กํากับการดําเนินโครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการกาํหนดและเสนอแนะแนวทาง ในการปฏิบัติ   
ตามแผนการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว และควรมีการจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาฯ เพื่อนําเสนอต่อผู้บริหาร ท้ังในระดับกระทรวงการคลัง 
และ/หรือ ในระดบันโยบายรัฐวิสาหกิจ เช่น คณะกรรมการกาํกับนโยบายด้านรฐัวิสาหกิจ (กนร.) 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

๑. ผอ.สคร. ได้ลงนามในคําสั่งแตง่ตั้งคณะทํางานกํากับการดําเนินโครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ     
กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร ท่ี ๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๒. ได้จัดประชุมคณะทํางานกํากับการดําเนินโครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและ              
กลุ่มสื่อสารครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาผลการศึกษาท่ีรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่งได้ร่วมกันจัดทํา 
และนําส่งมายัง สคร. และพิจารณาแนวทางในการดําเนินการตามนโยบายการส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Broadband Internet) ของประชาชน ของรัฐบาล  

๓. สคร. ได้จัดประชุม เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อชี้แจงการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีสอดคล้อง 
กับเกณฑ์ประเมินผลประจําปี ๒๕๕๔ 

๔. ได้มีการลงนามใน MOU เรื่องการใช้โครงข่าย Fiber Optic ร่วมกัน ระหว่างรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง ไปแล้วเมื่อวันที่  
๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

๕. บมจ. ทีโอที ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการในฝั่งรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือ ท่ี ทีโอที ชย./๓๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม

๒๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

๒๕๕๔ ถึง สคร. เพื่อแจ้งกรอบขั้นตอนการดําเนินงานของตามที่ได้ประชุมหารือกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง โดยกําหนดการมีดังนี้
- วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จัดทําภาพรวมโครงข่ายร่วมแล้วเสร็จ 
- วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จดัทํา Draft รายงานที่ครอบคลุมเรื่องโครงข่ายในเชิงเทคนิค กฎหมาย  

การลงทุน อัตราค่าบริการ แล้วเสร็จ 
- ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รส จัดทํา paper สมบูรณ์ แล้วเสร็จ 

๖.  บมจ. ทีโอที ได้ดําเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐวิสาหกิจท้ัง ๕ แห่ง ในการนําส่งผลการศึกษาแนวทางและ 
มาตรการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสารปี ๒๕๕๔ มายัง สคร. เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  
โดยผลการศึกษามีสาระสําคัญประกอบไปด้วย 

๑) ข้อมูลแผนภาพโครงข่าย Fiber Optic ประจําปี ๒๕๕๔ ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  
๒) การจัดทํากรณีศกึษาโครงข่าย Fiber Opticสําหรับพื้นที่ ๒ รูปแบบ ได้แก่พื้นที่ท่ี 

มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงจํานวนมาก และพื้นที่ท่ีมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสงจํานวนน้อยคอื เมืองพัทยา และเขตหนองจอก 
๓) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้โครงข่ายร่วมกัน 
๔) ราคาและรายละเอียดค่าเช่าใช้โครงข่าย Fiber Optic 
๕) แนวนโยบายของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งในการลงทุนเพื่อให้เกิดการใช้โครงข่ายร่วมกัน  
๖) ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแก้ไข 
๗) แผนการดําเนินงานในปี ๒๕๕๔ และในปีต่อไป 

๗. สคร. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๘๐๘.๓/๓๙๔๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การดําเนินการตามนโยบาย
เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร (Fiber Optic Network Sharing ) เพื่อสรุปความเป็นมา 
ความคืบหน้า สรุปผลการศึกษาฯ และการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปของ สคร. เพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงการคลังเพื่อทราบข้อมูลใน
เรื่องดังกล่าว 

๘. สคร. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๘๐๘.๓/๓๘๗๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การดําเนินการตามนโยบาย
เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร (Fiber Optic Network Sharing ) เพื่อสรุปความเป็นมา 
ความคืบหน้า สรุปผลการศึกษาฯ และการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปของ สคร. และนําเสนอต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกํากบันโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) เพื่อรายงานต่อ กนร. ต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ   

กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร 

๒ • จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร 

๓ • สรุปผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร    
แล้วเสร็จ 
 

๒๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๔ • นําเสนอผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร

ต่อกระทรวงการคลัง 

๕ • นําเสนอผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร    
ต่อคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)* 

 
เงื่อนไข : *การนําเสนอผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสารต่อ

คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) หมายถึง การจัดเตรียมรายงานสรุปผลการศึกษาฯ ฉบับท่ีได้นําเสนอต่อกระทรวงการคลัง 
เพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) โดยสํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ ของ สคร. 
เป็นผู้รวบรวมซี่งกําหนดการประชุม กนร. เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา 

การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร  
(Fiber Optic Network Sharing ) 

๓ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                   สคร. ได้ดําเนินการตามกรอบและขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ทุกขั้นตอนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดทําให้ผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับ ๕  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 รัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง บมจ. กสท 
โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที รวมถึงหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ สคร. 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานกํากับการดําเนินโครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้า

และกลุ่มสื่อสาร ท่ี ๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๒. รายงานการประชุมเรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
๓. หนังสือ สคร. ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๘๐๘.๓/๒๐๕๑-๕๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เชิญรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง        

เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อความร่วมมือในการศึกษาการใช้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง 

๒๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

(Fiber Optic) ระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร
๔. หนังสือบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ี ทีโอที ชย./๒๓๗ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ รายงานความคืบหน้า      

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสารประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ และ    
แจ้งกรอบการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป 

๕. หนังสือ สคร. ด่วนที่สดุ ท่ี กค ๐๘๐๘.๓/๓๙๔๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การดําเนินการตามนโยบาย     
เรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร (Fiber Optic Network Sharing ) ถึงรองปลัดกระทรวง 
การคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 

๖. หนังสือ สคร. ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๘๐๘.๓/๓๘๗๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การดําเนินการตาม 
นโยบายเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร (Fiber Optic Network Sharing ) ถึง
คณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธีิการจัดทําบัญชรีายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก                         ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววันวิสาข์ เติมธงชัย 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๔๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๓๐ 

คําอธิบาย :  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมต่อการดําเนินการ

จัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) มาตรการระยะสั้น ข้อ (๑.๓) ท่ีกําหนดให้กระทรวงการคลังศึกษา ทบทวน และปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการสรรหา คัดเลือก และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มีความสมบูรณ์ รัดกุม 
โปร่งใส และให้เหมาะสม เพื่อให้ได้บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจตรงตามความเชี่ยวชาญในด้านที่กําหนดไว้
อย่างแท้จริงตามสภาวการณ์ในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น สคร. โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคณุสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคดัสรร       
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อฯ จึงได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์  
และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลา่ว และ สคร. ได้จัดทําร่างรายละเอียดในการปรบัปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนกุรรมการกลั่นกรองคณุสมบัติผูส้มัครเข้ารบัการคัดสรร          
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อฯ และเพื่อให้การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ สคร.            
จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้ดําเนินการปรัปบรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีบันทึกข้อความ ท่ี กค ๐๘๐๖/๑๒๗๗   
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เสนอกระทรวงการคลงัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • จัดทําสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา

บัญชีรายชื่อฯ 

๒ • จัดประชุมเพื่อหารือหน่วยงานที่เกีย่วข้องเกี่ยวกับการปรบัปรงุหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชรีายชือ่ฯ 

๓ • ดําเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ฯ 

๔ • นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

๕ • นําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

๒๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

๓ ระดับ ๕ 

 
๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑.  ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการจดัทําบัญชีรายชื่อฯ ได้มอบหมายให้ สคร. ในฐานะสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ผลักดัน
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําบัญชีรายชื่อฯ ตามที่ข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ  

๒.  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ 
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ีกําหนดให้กระทรวงการคลังศึกษา ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการ วิธีการสรรหา คัดเลือก และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มีความสมบูรณ์ รัดกุม โปร่งใส และให้เหมาะสม เพื่อให้ได้บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตรงตามความเชี่ยวชาญในด้านที่กําหนดไว้อย่างแท้จริงตามสภาวการณ์ในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 

๓.  สคร. ได้จัดทําสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา
บัญชีรายชื่อฯ  

๔.  สคร. โดยคณะอนุกรรมการกลัน่กรองคณุสมบัติผู้สมัครเข้ารบัการคัดสรรเพื่อขึ้นบญัชีรายชื่อฯ จงึได้มีการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเพื่อให้การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เป็นไป
อย่างรอบคอบ สคร. จึงได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย สศช. 
สคก. และสํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร
เข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อฯ จึงได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๕.  สคร. ได้ดําเนนิการปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ตามข้อสงัเกตของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
และนําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความที่ กค ๐๘๐๖/๑๒๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
การได้รับความร่วมมือในการเสนอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทําบัญชีรายชื่อฯ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต

ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ทําให้ สคร. มีระยะเวลาจํากัดในการดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ 
ประกอบกับสาํนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกต รวมท้ังแสดงเจตนารมณ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีได้ จึงอาจส่งผลให้
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีอย่างแท้จริง 

๒๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อฯ       

ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๒. บันทึกข้อความ ท่ี กค ๐๘๐๖/๑๒๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ 

จัดทําบัญชรีายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ถึงปลดักระทรวงการคลงั (ผา่นรองปลดักระทรวงการคลงั หัวหน้ากลุ่มภารกจิด้านทรัพย์สิน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
 

  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๓ ระดับความสําเร็จของรา่งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุรี                          ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๐๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๔๔ 

คําอธิบาย :  
เพื่อทดแทนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงไม่เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                      ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๒ -

๓ • สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๔ -

๕ • เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ   พ.ศ. .... 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๓ ระดับ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ สคร. ได้มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้พิจารณาเร่งดําเนินการ
เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตร ี

๒๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
 

  รอบ ๑๒ เดือน 

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ (สนผ.) ได้มีหนังสือถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อขออุทธรณ์ยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจาก สนผ.ได้ดําเนินการในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบจนครบถว้น โดยร่างระเบียบฯ ได้รับ 
การเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และหลังจากนั้น สนผ. ได้เข้าร่วม ชี้แจงในประเด็นต่างๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) จนร่างระเบียบฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓)  
เมื่อช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ โดยขั้นตอนต่อจากนั้นคือการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนําเสนอเข้าสู่ 
การพิจารณาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... มีความล่าช้าในการประกาศใช้ 

ปัจจุบันร่างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ และ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ขอความอนุเคราะห์สํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเร่งการพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปปฏิบัติโดยเร็วต่อไป 
หลักฐานอ้างอิง :  

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ท่ี กค. ๐๘๐๕.๒/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๓ เรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ท่ี กค. ๐๘๐๕.๒/๑๓๕๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๕๔ เรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. .... 

๓. หนังสือสํานกันโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ท่ี กค. ๐๘๐๕.๒/๑๙๓ ลงวนัที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔  
เรื่อง การขออุทธรณ์ตัวชี้วัดประกอบคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.4 รายได้ท่ีจัดเก็บจากรัฐวิสาหกจิและหลักทรัพย์ของรัฐเปน็ไปได้ตามเป้าหมาย (ล้านบาท) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุรี                            ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาววัชชาร ี ศรัณย์วงศ์ 

โทรศัพท์ :  022985889 ต่อ 6704 โทรศัพท์ :   022985889 ต่อ 6722 
คําอธิบาย :  

รัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐจัดส่งรายได้นําส่งแผ่นดินตามที่กําหนดในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 2 
ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้แก่กระทรวงการคลัง โดยผ่านทางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
เงินนําส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ 50 

ประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)  
- รายได้ของรัฐวิสาหกิจ                                                   96,327.27   ล้านบาท 
- รายได้จากบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐ                                      2,467.73   ล้านบาท 
รวมรายได้ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐ               98,795.00   ล้านบาท 
 
จากรายได้ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐจํานวน 98,795.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 115.89 

ของเป้าหมาย ในระดับท่ี 5 (85,244 ล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ 117.06 ของเป้าหมายในระดับท่ี 3 (84,400 ล้านบาท) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
                    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

•  83,556 ล้านบาท เท่ากับ  1  คะแนน 
•  83,978 ล้านบาท เท่ากับ  2  คะแนน 
•  84,400 ล้านบาท เท่ากับ  3  คะแนน 
•   84,822 ล้านบาท เท่ากับ  4  คะแนน 
•   85,244  ล้านบาท เท่ากับ  5  คะแนน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

รายได้ท่ีจัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและ 
หลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปได้ตามเป้าหมาย  
(ล้านบาท) 

3 98,795 5.0000 0.1500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
สคร. ได้ติดตามและประสานงานกบัรัฐวิสาหกิจในเรือ่งจาํนวนเงินและงวดการนาํสง่รายได้แผ่นดินอย่างเป็นระบบ

และใกล้ชดิ 
 

๒๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
รัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์มีผลประกอบการประจําปี 2553 และครึง่ปีแรกประจําปี 2554 มากกว่าท่ี

ประมาณการไว้ เนื่องจากเศรษฐกจิขยายตัว และรัฐวิสาหกิจสามาถเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :   

-   

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ตารางสรุปเงนินําส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ 50 

ประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 
2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี 0805.1/3987 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554     

เรื่อง การนําส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐประจําปีเดือนกันยายน 2554 และภาพรวมรายได้
แผ่นดินประจําปีงบประมาณ 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๕ ระดับความสําเร็จของการนําเสนอแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการออก
สลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอัจฉราพร  เหมาคม 

                            นางศรินนา เตมียบุตร    
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายทรงพล  คํายัง 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๗๓,๖๖๖๙ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๘๑ 

คําอธิบาย :  
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยให้นํารายได้
ส่วนเกินของกองทุนเงินรางวัลหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแล้วให้คืนสู่สังคม โดยนําไปใช้จ่ายในกิจกรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนคนยากจน 

 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ เรื่องโครงการออกสลากพิเศษฯ เพื่อนํารายได้คืนสู่สังคม และเมื่อหยุดการดําเนินการออกสลากฯ ดังกล่าวแล้ว มียอดเงิน
คงเหลือประมาณ ๑๘,๔๗๐ ล้านบาท  

 ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓๒ มีเนื้อหา
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นรายได้การจําหน่ายสลากพิเศษฯ และเกี่ยวข้องกับภาระผูกพัน ในเรื่องของภาษีการพนัน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษฯ ด้วย จึงเป็นประเด็นสําคัญ ท่ีต้องดําเนินการให้เกิด
ความชัดเจนเพื่อที่จะนําเงินคงเหลือจํานวน ๑๘,๔๗๐ ล้านบาท ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 

ร์ข ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงเห็นควรเสนอแนวทางการนําเงินรายได้ คงเหลือ  
จากการจําหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว จํานวน ๑๘,๔๗๐ ล้านบาท ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

                  สคร. ได้ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง  
การดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการจําหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว พร้อมทั้ง ได้สรุปและเสนอ  
แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้คงเหลือจากการจําหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อรองปลัด
กระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินแล้ว ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง 
  

๓๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
       ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ • ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว 

๒ • เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือ 

จากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว 

๓ • สรุปแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษ 

เลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว  เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๔ • เสนอแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษเลขท้าย 
๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 

๕ • เสนอแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษเลขท้าย 
๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอรับนโยบาย 

   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการนําเสนอแนวทาง 
การดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือ 

จากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษ  
แบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว 

๓ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
-  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
-  

หลักฐานอ้างอิง :  
                  ๑. สําเนาบันทึกข้อความสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๘๑๑.๑/๔๖๓๗             
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
                  ๒. สําเนาบันทึกข้อความสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๘๑๑.๑/๔๙๓๕             
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

 

๓๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ตัวชี้วัดที่  ๓.๒ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2.1 ร้อยละของรฐัวิสาหกจิและหลกัทรัพย์ของรัฐที่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเปา้หมาย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุรี 
                               

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาววัชชารี ศรัณย์วงศ์ 

โทรศัพท์ :  022985889 ต่อ 6704 โทรศัพท์ :   022985889 ต่อ 6722 
คําอธิบาย :  

พิจารณารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถจัดส่งรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลัง  
ตามเป้าหมายที่กําหนดในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 2 ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
- รอบ 12 เดือน ประจําปี 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) มีรัฐวิสาหกิจท่ีนําส่งเงินรายได้แผ่นดินได้

ตามเป้าหมาย จํานวน 23 แห่ง จากเป้าหมายจํานวน 35 แห่ง (ไม่นบัรวมองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และองคก์ารแบตเตอรี่ 
เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณฯ) 

- รอบ 12 เดือน ประจําปี 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) มีหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ 50 ท่ีนําส่งเงินรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย จํานวน 13 แห่ง จากเป้าหมายจํานวน 16 แห่ง (ไม่นับรวม
ธนาคารทหารไทย บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด บริษัท สยามซิต้ีประกันภัย จํากัด บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด และบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณฯ) 
จากผลการดาํเนนิงานรอบ 12 เดือน ประจําปี 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) มีรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  
ท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ 50 ท่ีนําส่งเงินรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมายจํานวน 36 แห่ง จากเป้าหมายจํานวน 
51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.59 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

•  ร้อยละ 50 เท่ากับ  1  คะแนน 
•  ร้อยละ 55 เท่ากับ  2  คะแนน 
•  ร้อยละ 60 เท่ากับ  3  คะแนน 
•  ร้อยละ 65 เท่ากับ  4  คะแนน 
•  ร้อยละ 70 เท่ากับ  5  คะแนน 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
ท่ีสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย 

2.5 ร้อยละ 70.59 5.0000 0.125๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :  
สคร. ได้ติดตามและประสานงานกบัรัฐวิสาหกิจในเรือ่งจาํนวนเงินและงวดการนาํสง่รายได้แผ่นดินอย่างเป็นระบบ

และใกล้ชดิ 
 

๓๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
รัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์มีผลประกอบการประจําปี 2553 และครึง่ปีแรกประจําปี 2554 มากกว่าท่ี

ประมาณการไว้ เนื่องจากเศรษฐกจิขยายตัว และรัฐวิสาหกิจสามาถเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :  

 - 
หลักฐานอ้างอิง :  

1. ตารางสรุปเงนินําส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ 50 
ประจําปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 

2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี กค 0805.1/3987 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554 
เรื่อง การนําส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐประจําปีเดือนกันยายน 2554 และภาพรวมรายได้
แผ่นดินประจําปีงบประมาณ 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖๓๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

 รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๒.๒ รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของรฐัวิสาหกจิในระบบประเมินผลรัฐวสิาหกจิสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนนิงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในปี ๒๕๕๓ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางปานทพิย์ ศรีพิมล 
                               

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวโชตนา โรจน์เลิศจรรยา

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๐๖ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๓๕ 

คําอธิบาย :  
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในปี ๒๕๕๓ วัดจากคะแนนผลการประเมิน     

ด้านการบริหารจัดการองค์กร (ภาพรวม) ท่ีเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ ของรัฐวิสาหกิจท่ีเข้าร่วมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ในปี ๒๕๕๓ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
                   ในปี ๒๕๕๒ มีรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจจํานวน ๕๕ แห่ง และ ๑ บริษัท 
(บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)) และรัฐวิสาหกิจท่ีเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง จํานวน ๑๑ แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ  
รอบปีบัญชี ต.ค. - ก.ย. (ปีงบประมาณ) จํานวน ๙ แห่ง และรัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ม.ค. - ธ.ค. (ปีปฏิทิน) จํานวน  ๒ แห่ง         
ซ่ึง ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการประเมินผลฯ ประจําปี ๒๕๕๓ ของรัฐวิสาหกิจ ทุกรอบปีบัญชี จํานวน ๕๕ แห่ง และ  
๑ บรษิัท แล้วเสร็จ พบว่า รัฐวิสาหกิจท่ีเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงในปี ๒๕๕๒ ท่ีมีรอบปีบัญชี ต.ค. - ก.ย. (ปีงบประมาณ) จํานวน ๙ แห่ง 
และรัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ม.ค. - ธ.ค. (ปีปฏิทิน) จํานวน  ๒ แห่ง มีผลการประเมนิด้านการบริหารจัดการองค์กร (ภาพรวม) 
เพิ่มขึ้น จํานวน ๑๑ แห่ง ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐   

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๓ ร้อยละ ๔ ร้อยละ ๕ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  
ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในปี ๒๕๕๓ 

๒.๕ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
รัฐวิสาหกิจ สามารถแบ่งรอบปีบญัชีออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๑. รัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ต.ค. - ก.ย. (ปีงบประมาณ) การประเมินผลฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป 
๒. รัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ม.ค. - ธ.ค. (ปีปฏิทิน) การประเมินผลฯ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป 

๓๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

 รอบ ๑๒ เดือน 

๓. รัฐวิสาหกิจ รอบปีพิเศษ เม.ย. - มี.ค. (ปีพิเศษ) การประเมินผลฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป 

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการประเมินประจําปีจึงแลว้เสร็จทุกแห่ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

๓๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

   
 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔ ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวภัทรา  นิยะถิรกุล
                            นายจีรวัฒน์ หงสกุล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศิวาพร  ห่อสกุลกล
                       นางสาวนุชนาฏ  ต๊ะวิชัย 

โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๔๖,๖๖๕๘ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๓๗ 

คําอธิบาย :  
หนังสือราชการหรือเรื่องประเด็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่วนราชการได้รับต้นเรื่องมาจากหน่วยงานภายนอก

หรือประชาชนที่เรียกร้องขอให้ส่วนราชการดําเนินการโดยจะต้องตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าว ให้หน่วยงานภายนอกหรือประชาชน
ท่ีเรียกร้อง รวมถึงการแจ้งสถานภาพของการดําเนินงาน (ถ้ามี) โดยโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือราชการ ภายใน 
๑๕ วัน นับจากวันที่ส่วนราชการได้รับเรื่อง 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดําเนินการรวบรวมเรื่องที่ต้องประสานงานกับหน่วยงาน  

ท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน เช่น แบบตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก หนังสือขอข้อมูลและรายงานต่างๆ ผลการดําเนินงาน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏเรื่องที่หน่วยงานภายนอกแจ้งประสานมาจํานวน ๒๖๖ เรื่อง ซ่ึง สคร.     
สามารถตอบสนองได้เสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ร้อยละ คะแนน 

ร้อยละ ๖๐ ๑ คะแนน 

ร้อยละ ๗๐ ๒ คะแนน 

ร้อยละ ๘๐ ๓ คะแนน 

ร้อยละ ๙๐ ๔ คะแนน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕ คะแนน 

 
 

๓๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา  
๑๕ วัน 

๓ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
ได้ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าท่ีธุรการทุกสํานัก/กลุ่มงานของ สคร. ให้ทราบถึงการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ต้อง

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน และติดตามผลรวบรวมข้อมูลทุกรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ   
รอบ ๑๒ เดือน 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ทุกหน่วยงานของ สคร. ให้ความร่วมมือในการรายงานผลและเก็บข้อมูลเรื่องที่ต้องประสานงานกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
หนังสือราชการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกบางเรื่องดําเนินการไปแล้ว แต่ขาดหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ    

การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเนื่องจากเป็นหนังสือเชิญประชุมแบบไม่มีตอบกลับ หนังสือเชิญหารือข้อกฎหมาย เป็นต้น 
ท้ังนี้ สคร. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมดําเนินการเรื่องต่างๆ ท่ีได้รับการขอให้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานผลสถิติเรื่องที่ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

๒. ใบลงทะเบียนรับหนังสือของสํานัก/กลุ่มงานของ สคร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสวัุฒินี เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล
                       นายพิชิตเวธน์  คําเด่นเหล็ก 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๔๘ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๓๗ 

คําอธิบาย :  
• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีต้ังขึ้นโดยกฎหมายซ่ึงกําหนดนโยบาย  

ให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
๑. ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 

๒. ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

๓. ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายจากสํานักงาน ก.พ.ร.               

ผลการรายงานรอแจ้งผลคะแนนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔   ระดับ ๕
ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนด
นโยบาย 

๓ N/A
(รอข้อมูลการ 

ประเมินผลปลายปี
จากสํานักงาน ก.พ.ร.)

๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
ผลงานที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานต่อรัฐมนตรี ได้แก่ รายงานงบการเงินของ

รัฐวิสาหกิจ รายงานผลการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ  ตอบข้อหารือที่รัฐวิสาหกิจเฉพาะรายที่ส่งเรื่องถึงรัฐมนตรี เป็นต้น 
ท้ังนี้ สคร. เป็นหน่วยท่ีให้ข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจด้วย 

 

๔๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมิน : การป้องกันการทุจริต 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๖  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสุกัญญา  ปาลิวนิช ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นายณัฐพงศ์   ราชปัก 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๔๒ 

คําอธิบาย :  
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการจัดการข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

• ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ    
ท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจง้ตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจง้ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรอืความคืบหนา้
ของการดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์
ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน 
ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ในฐานนะผู้ดูแลตัวชี้วัดท่ี ๖ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑. ผลการดําเนินงานที่เรียบร้อยแล้ว  

๑.๑ ดําเนินการทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ในเรื่องแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญ ๕ 
ลําดับ เพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา 

๑.๒ นําข้อมูลจาการทบทวนและวิเคราะห์ดังกล่าว มาประกอบการจัดทําแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนฯ ท่ีใช้วัดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ สคร. และนําแผนฯ ส่งให้สํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๔ 

๑.๓ ดําเนนิการตามแผนฯ ได้อย่างครบถ้วน และสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ  
พร้อมทั้งดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด จํานวน ๒๓๘ ชุด พร้อมทั้งรายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลสํารวจฯ       
เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแผนฯ ของ สคร. ในปีงบประมาณถัดไป 

๔๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 

๒. ผลการดําเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานให้เป็นที่เรียบร้อย 
๒.๑ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบใน สคร.   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไม่ได้ทําการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตฯ เนื่องจากรอข้อมูลของศูนย์ดํารงชัยธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สํานักนายกรัฐมนตรี ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
ในภาครัฐ เพื่อนําข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ให้ได้ผลสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

๒.๒ ได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ และส่งตามกําหนดเรียบร้อยครบถ้วน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ทบทวน และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
และผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยพิจารณาโดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต และประพฤติมิชอบ และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
ปีท่ีผ่านมา 

 วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์  
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการสํารวจในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการร้องเรียนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ว่าแต่ละปีมีจํานวนเท่าไร ในประเด็นใดบ้าง และเปรียบเทียบ 

หาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่สําคัญ ๕ เรื่อง  
เพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให ้

๑)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาด     
     หรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 

๒)  การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
ความมีจริยธรรม 

๓)  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

๒ นําข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนที่ ๑ มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ี
สะท้อนผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ท่ีใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

 

๔๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๓  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 

 ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 

 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 

เพื่อนําข้อมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการในปีต่อไป 

๔  ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
ได้แก ่

๑)  จํานวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

๒)  ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนอง 
ข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข 

๕ จั ด ทํ า ร าย ง านสรุ ป ผลกา รดํ า เ นิ น ก า รต ามแผนปฏิ บั ติ ก า รป้ อ ง กั นและปราบปร าม
การทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป  

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
-  รอรายงานจํานวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของ สคร. จากศูนย์ดํารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สํานักนายกรัฐมนตรี และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ซ่ึงอนุมานว่าจะไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ สคร. เหมือนในทุกๆ ปี 
งบประมาณที่ผ่านมา) ท้ังนี้หากได้ข้อมูลจาก ๓ ส่วนราชการดังกลา่ว จะได้ดําเนินการในขั้นตอนที่ ๕ ต่อไป 

๔๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
เจ้าของโครงการแต่ละโครงการ ดําเนินการตามแผนงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
-  

หลักฐานอ้างอิง :  
๑) สําเนารายงานสรปุผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ สคร. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒) สําเนารายงานแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของ สคร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓) สําเนารายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม  

๒๕๕๔ 
๔) สําเนาหนังสือ สคร. ท่ี กค ๐๘๐๑.๓/๑๒๓๖ ลงวนัที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕) สําเนาหลักฐานการนําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงเผยแพร่ในเว็บไซด์ส่วนราชการ 
๖) สําเนาหนังสือ ป.ป.ท. ท่ี ยธ ๑๒๒๓/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งการได้รับแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จาก สคร. ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว 
๗) รายงานการประชมุคณะทาํงานบรหิารความเสี่ยงและธรรมาภบิาล ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๘) สําเนาเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
๙) สําเนาบันทึกภายใน ท่ี กค ๐๘๐๑.๓/๗๗๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผล        

การวิเคราะห์ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๐) สําเนาหนังสือสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร. ๐๑๐๕.๐๖/๗๗๔๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๑) สําเนาหนังสือ ป.ป.ท. ท่ี ยธ ๑๒๐๑/๓๗๙๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การขออนุเคราะห์ข้อมูล    
ด้านข้อร้องเรียน 

๑๒) สําเนาหนังสือ สคร. ท่ี กค ๐๘๐๑.๓/๔๒๐๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ สคร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

 
 

๔๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมิน : การบริหารงบประมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ๗.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางชื่นสุมล  แหวนทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางภัทนี  สุธรรมพร 
                       นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์ 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๖๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๔๕,๖๖๕๑

คําอธิบาย :  
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล  
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล 
และผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่ายรหัสลักษณะงานตําแหน่งที่ ๕ 
แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ครุภัณฑ์ 
๑. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม จํานวน ๗,๘๒๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายหมด 
๒. เครื่องต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน ๑๐,๗๐๐.- บาท เบิกจ่ายหมด 
๓. อุปกรณ์ Network Video Transmitter-Receiver Box จํานวน ๓๙,๕๙๐.- บาท เบิกจ่ายหมด 
๔. รถโดยสาร ๑๒ ท่ีนั่ง ๒ คัน จํานวน ๑,๙๔๖,๐๐๐.- บาท ยังไม่ได้เบกิจ่าย แต่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
สิ่งก่อสร้าง 
๑. ซ่อมแซมห้อง รอง ผอ.สคร. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จํานวน ๔๐๙,๐๘๗.๗๕.- บาท เบิกจ่ายหมด 
๒. ซ่อมแซมห้อง ผอ.สคร. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายหมด 
รวมงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด ๑๐,๓๗๕,๓๗๗.๗๕ บาท เบิกจ่ายท้ังสิน้ ๘,๔๒๙,๓๗๗.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๖๖ ๖๙ ๗๒ ๗๕ ๗๘ 

 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

๔๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

๒ ร้อยละ ๘๑.๒๔ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 เจ้าหน้าท่ีให้ความสําคัญกับการเบิกจ่ายพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
                   ไม่ได้มีการวางแผนการจัดซ้ือไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือจากเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน 

หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๗.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางชื่นสุมล  แหวนทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางภัทนี  สุธรรมพร 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๖๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๔๕ 

คําอธิบาย :  
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนีไ้ม่
รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มาเป็นฐานในการคํานวณ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :                                               
การเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ ๑๒ เดือน จําแนกเป็น งบบุคลากร ๓๗.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๙ 

งบดําเนินงาน ๑๗.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑ งบลงทุน ๘.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๔ งบรายจ่ายอื่น ๑๕.๓๓ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๒ รวมทุกงบรายจ่ายท้ังสิ้น ๗๗.๙๖ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๓ ของงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

๑.๕ ร้อยละ ๖๘.๖๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
ดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องในการประชุมผู้บริหารในวาระต่างๆ 

ซ่ึงสํานักต่างๆ ท่ีรับผิดชอบโครงการได้เร่งดําเนินการทําสัญญา และเร่งรัดการเบิกจ่าย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 ผู้บริหารให้ความสําคัญ และช่วยเร่งรัดให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรีบดําเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

๔๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 เกิดความล่าช้าจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๗.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางชื่นสุมล  แหวนทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางภัทนี  สุธรรมพร 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๖๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๔๕ 

คําอธิบาย :  
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการ
บันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS 
ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ดําเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๙๒ เรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS โดยขอให้ส่วนราชการ
ปรับแผนการใช้จา่ยเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงสํานักงานเลขานุการกรม 
ได้รวบรวมข้อมูลจากสํานักต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัยบการเบิกจ่ายงบประมาณ มาดําเนินการปรับแผนฯ เรียบร้อยแล้ว                 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๘๖ ๘๙.๕ ๙๓ ๙๖.๕ ๑๐๐ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณตามแผน 
๑.๕ ร้อยละ ๖๘.๖๓ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                  ทําหนังสือเวียนเพื่อให้สํานักต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพื่อสํานักงานเลขานุการกรมจะได้ทําการปรับแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
-   

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

๕๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
แบบ สงป. ๓๐๒ ซ่ึงได้ทําการปรับแผนแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมิน : การควบคุมภายใน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๘ ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจีรวัฒน์ หงสกุล ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศิวาพร  ห่อสกุลกล
                       นางสาวนุชนาฏ  ต๊ะวิชัย 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๕๘ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๓๗ 

คําอธิบาย :  
• การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับ

ตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ 
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

• ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน ในการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) และ
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กําหนด
เป็นแนวทางไว้ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ขั้นตอนที่ ๑  

                  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงเป็นแผนการปรับปรุงที่จะมีการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๐.๕๐ คะแนน) 
                  สคร. ได้จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท่ีได้ดําเนินการภายในรอบ ๖ เดือนแรกของปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้เสนอ ผอ.สคร. ลงนามในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ 
และได้จดัส่งให้ สาํนักงาน กพร. ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ (๐.๕๐ คะแนน)   
                  ขั้นตอนที่ ๒  

                  ๑. สคร. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการควบคมุภายใน ท่ี ๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ และ           
สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในโดยจัดอบรมและได้เผยแพร่ใน Intranet ของ สคร. ได้มี            
การดําเนินการขั้นเตรียมการอย่างครบถ้วน (๐.๒๐ คะแนน) 

๒. ได้กําหนดให้ส่วนงานย่อยดําเนินงานตามกิจกรรมและรายงานไว้ในแบบ ปย.๒ 
๓. สคร. มีการจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก ่แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ

ภายใน แบบสอบถามการควบคมุภายใน ตารางแผนการดําเนินงาน  
๔. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (แบบ ปย.๑ และ

แบบ ปย.๒) 
                  ขั้นตอนที่ ๓ – ๕ 

                  ปัจจุบันอยู่ระหว่างวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓         
ตามแบบฟอร์มท่ี ๒ และอยู่ระหว่างจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ 

๕๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  หน่วยรับตรวจมีกลไกการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. 
ได้ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 

๒ หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๓ หน่วยรับตรวจวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ท่ียังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๔ หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)  

๕ หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  โดยวัดผลจาก
ระดับค่าแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน 
 

๒ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                 ๑. คําสั่ง สคร. ท่ี ๒๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานด้านการควบคุมภายในของ สคร. ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
                  ๒. ได้มีการประชุมคณะทํางานด้านการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
                  ๓. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สคร. 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและเป็นการทํา Workshop  
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันศุกร์ท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 
                  ๔. ได้จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สคร. 
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) และจัดส่งให้ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ได้ภายใน ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔   

 ๕. มีการประชุมและจัดทําเครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่ แบบประเมินองค์ประกอบของ             
การควบคุมภายใน แบบสอบถามการควบคุมภายใน ตารางแผนการดําเนินงาน  

๕๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

๖. จัดประชุมชี้แจงแบบฟอร์มการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยให้คณะทํางาน         
ด้านการควบคุมภายในของ สคร. รับทราบและจัดทําหนังสือเวียนทุกหน่วยงานรายงานผล 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
                  - บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแบบท่ัวท้ังองค์กร ทําให้ขาดความตระหนักถึง
ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 
                  - ขาดการถ่ายทอดความรู้สู่ระดับหน่วยงาน มีเพียงผู้รับผิดชอบที่เป็นคณะทํางานด้านการควบคุมภายในเท่านั้น          
ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมภายใน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบจะทําให้ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
                  -  คําสั่ง สคร. ท่ี ๒๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานด้านการควบคุมภายในของ สคร. ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
                   - รายงานการประชุมคณะทํางานด้านการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๔   
                    - รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สคร. 
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน)       
                   - ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานด้านการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 
ในวันศุกร์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๙ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางชื่นสุมล  แหวนทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวพจนา  สายเพชร 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๖๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๔๔ 

คําอธิบาย :  
ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
๑. ได้ดําเนินการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และรายงานผลการคํานวณต้นทุน

ตามรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยได้เสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
ทราบแล้ว 

๒. ได้ดําเนินการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
โดยได้เสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว 

๓. ได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากจากผู้บริหาร
ระดับสูงแล้ว พร้อมนี้ได้นําส่งรายงานแผนดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบแล้ว 

๔. ได้ดําเนินการสร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่
กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS แล้ว พร้อมนี้ได้ส่งรหัสกิจกรรมย่อยให้กรมบัญชีกลางทราบแล้ว 

๕. ได้ดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเปา้หมายที่กําหนดไว ้พร้อมทั้งจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเรจ็ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว 

๕๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
๑   

๒   

๓   

๔   
๕   

 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จและรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

๒ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว     
จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติได้แล้วเสรจ็ ตามรูปแบบ 
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

 ๓ จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ      
จากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

๔ สร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย
ดังกล่าวในระบบ GFMIS 

๕ สามารถดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลสําเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน 

ต่อหน่วยผลผลิต 
๖.๕ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๒๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
-   

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
คณะกรรมการทบทวนภารกิจ เพื่อวิเคราะห์ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย และหน่วยนับของ สคร. 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
-  

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. สําเนาหนังสือนาํส่งรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และรายงานผลการคาํนวณ

ต้นทุนตามรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  
๒. สําเนาหนังสือนําส่งรายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดให้
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

๓. สําเนาหนังสือนําส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว             
ให้กรมบัญชีกลางทราบ  

๔. สําเนาหนังสือนําส่งรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระบุค่าใช้จ่าย   
เข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS ให้กรมบัญชีกลางนําเข้าข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 

๕.  สําเนาหนงัสอืนําส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการให้กรมบัญชีกลางทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๐ ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจีรวัฒน์ หงสกุล ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศิวาพร  ห่อสกุลกล

                       นางสาวนุชนาฏ  ต๊ะวิชัย 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๕๘ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๓๗ 

คําอธิบาย :  
ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) หมายถึง การดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทํา

แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวและการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจหลักของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ  
หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนที่กําหนดไว้รวมถึงผลสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้  
แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
๑. ได้ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีจัดทําแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ
สํานักงานคณะกรรการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๒. ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 
(Roadmap) ได้แล้วเสร็จ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการรอบ ๖ เดือน/๙ เดือน/๑๒ เดือนและสรุปผลความ
คืบหน้าของการดําเนินงาน โดยแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลความคืบหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

๓. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนส่งเสริม
ธรรมาภิบาล (Roadmap) ผลการดําเนินการ ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๔. จัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา  

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
๑   

๒   

๓   

๔   
๕   

 

๕๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

๑ ทบทวนและปรับปรุงแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีจัดทําแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓          
ให้เหมาะสมและพร้อมสําหรับการนําไปปฏิบัติ 

๒  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔       
ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล(Roadmap) ได้แล้วเสร็จ โดยมีการติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 

 สรุปผลความคืบหน้าของการดําเนินงาน โดยแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ     
ผลความคืบหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายครบทุกระยะที่รายงาน 

๓ สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และนําเสนอผลการดําเนินการ ปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินการ ในปีต่อไป พร้อมผลการประเมินตนเอง
เทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักท่ีดําเนินการ
ตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อผู้บริหารของส่วนราชการ  

๔ นําข้อมูลจากผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ/
โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
ได้แล้วเสร็จ โดยนําเสนอแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบให้นําไปปฏิบัติในปีต่อไป 

๕ มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/โครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค/์
เป้าหมายของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในกระบวนงานหลักท่ีดําเนินการตามแผนฯ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสามารถแสดงผลลัพธ์ของการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม 

    
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
๖.๕ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๒๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. ได้มีคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท่ี ๒๗/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะทํางานบริหาร           

ความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร.ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

๖๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 

  รอบ  ๑๒ เดือน 

๒. ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อชี้แจง
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดแนวทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร. ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. มีการทบทวนแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔  
รอบ ๖ เดือน/ ๙ เดือน/ ๑๒ เดือน ให้ท่ีประชุมคณะทํางานฯ รับทราบ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร.  ในการร่วมประชุมและ 

ให้ความคิดเห็นในการดําเนินงานตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท่ี ๒๗/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและ

ธรรมาภิบาลของ สคร.ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
๒. รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล  
๓. รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนส่งเสริม        

ธรรมาภิบาล (Roadmap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

๖๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองค์การ 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี ๑๒  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจีรวัฒน์  หงสกุล ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปรางสิร ิ อารีรัมย์ 
                     นายเจนณรงค์  การะเกษ 

โทรศัพท์ :  ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๕๘ โทรศัพท์ :   ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๓๖ 

คําอธิบาย :  
                  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง ความสําเร็จท่ีส่วนราชการนํา
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  ไปใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self – Assessment) และ
เป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการเพื่อปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการของส่วนราชการต่อไป 
                  การดําเนินการตามตัวชี้วัด  แบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 
                  ๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
                  ๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์            
การดําเนนิการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 
                  ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :  
                 ๑๒.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
                     สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เลือกดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐใน ๒ หมวด คือ หมวดบังคับ  ได้แก่ หมวด ๖ และหมวดสมัครใจ  ได้แก่ หมวด ๕ โดยแต่ละประเด็นได้ดําเนินการเพื่อ
ผลักดันให้บรรลุการผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานในหมวดนั้น ๆ  ดังนี้ 
 

                  หมวด ๖ 

 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
PM ๑ • มีการทบทวนกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ 

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทบทวนกระบวนการสนับสนุน
ของ สคร. 

• มีแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า 

• มีกําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า จํานวน ๖ กระบวนการ และกระบวนการ
สนับสนุน จํานวน ๔ กระบวนการ 

 
 

๖๓

 เขียว



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 
 

 
 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
PM ๒ • มีแนวทางในการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคณุค่า     

จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดด้านกฎหมาย และ
ข้อกําหนดที่สําคัญที่ช่วยวัดผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ทบทวน
ข้อกําหนดที่สําคัญ 5 ด้าน คือ ความต้องการผู้รับบริการ ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกฎหมาย ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ และด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน 

• มีการกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 

• มีระบบการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดกระบวนการที่สร้างคุณคา่เพื่อนํามา
ปรับปรุงกระบวนการ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง ต่อปี คือ รอบ 
9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

 
 

  PM ๓ • มีการออกแบบกระบวนการของกระบวนงานที่สร้างคุณคา่  

• จากข้อกําหนดที่สําคัญ และมีการนําปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องที่สําคัญมาประกอบการ
ออกแบบกระบวนการ  

• มีการสื่อสาร โดย จัดทําหนังสือเวียน เผยแพร่ทาง Intranet บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรของ สคร. ได้รับรู้และเข้าใจใน Flow chart และ
สามารถนําไปปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

• อยู่ในระหว่างการตรวจสอบทบทวน Flow chart ในกระบวนการที่สร้างคุณค่า
ของ สคร. เพื่อดูความเหมาะสม ปัญหาอุปสรรค  

 
 

PM ๔ • มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ของ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

• มีการจัดทํา Action plan ของแผนสํารองฉุกเฉิน ของ สคร.  

• มีการจัดทําแผนสํารองฉุกเฉิน 

• มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนเพื่อให้บุคลากรของ สคร. ทราบ และเผยแพร่ทาง 
intranet 

• มีการประชุมทบทวนแผนสํารองฉุกเฉิน 

• ยังไม่ได้ดําเนินการ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนสํารองฉุกเฉิน 

 
 

PM ๕ • อยู่ในระหว่างการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• อยู่ในระหว่างการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการสนับสนุน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

๖๔

 เขียว

 เขียว

 เขียว

 เขียว



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 

                  หมวด ๕ 
รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
HR ๑ • ได้ดําเนินการกําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร    

โดยไดจัดทําเปนแบบสอบถามปจจัยที่มีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร ของ สคร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• ได้ดําเนินการประมวลผลจากแบบสอบถามดังกล่าว และได้นํามาจัดลําดับ 
ความสําคัญ และได้จัดทําแผนแล้ว 

• อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามแผนดังกล่าว 

 
 

HR ๒ • สคร. มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

• ดําเนินการจัดทําแบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบที่ ๑ ณ วันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๕๔ (ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ –         
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ) 

 

HR ๓ • มีแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

• มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

HR ๔ • อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

• ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

HR ๕ • อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมการดําเนินการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายงานให้แก่บุคลากร 

 

 
 
 

 
 
 
                     
 

รหัส • คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
PM ๖ • อยู่ในระหว่างการทบทวน และคัดเลือกคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ 

ท่ีสร้างคุณค่า และกระบวนการสนบัสนุน ของปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อนํามาปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณคา่ และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการดําเนินการดีขึ้น และป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทํางานซํ้า และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

 
 
 

๖๕

 เขียว

 เขียว

 เขียว

 เขียว

 เขียว

 เขียว



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 
๑๒.๒  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์               

การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 
                      การวัดระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดนี้  เป็นการวัดความสําเร็จจากการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จในหมวด ๗        
ตามเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน ซ่ึงเป็นการวัดความสําเร็จในรอบ ๑๒ เดือน โดยมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการ       
ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
               

รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
RM ๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ คณะทํางานหมวด ๑

RM ๒.๒ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจําปีท่ีระดับความ
เข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

คณะทํางานหมวด ๒

RM ๓.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะทํางานหมวด ๓

RM ๔.๕ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 

คณะทํางานหมวด ๔ 

RM ๕.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่องค์การ คณะทํางานหมวด ๕ 
RM ๖.๓ ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 
คณะทํางานหมวด ๖ 

 

๖๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 
               ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน   
                   เป็นการวัดความสําเร็จในการประเมินองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงจะดําเนินการในช่วงต้นเดือน
กันยายน ๒๕๕๔ ตามแบบฟอร์มท่ี ๓  โปรแกรมตรวจประเมิน FL และโปรแกรม Self  Certify FL 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 
                 แบ่งการวัดความสําเร็จของการดําเนินการ  ออกเป็นดังนี้ 

                   ๑๒.๑  ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
         

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ) 
หมวดที่เหลือ 

(๑) 
หมวดที่เหลือ 

(๒) 
๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๔ ๔

รวม ๘ 

           
                   เกณฑ์การให้คะแนน : 
                   วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้ 

 
การประเมินผล 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนนที่ได้

(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด ๕) 

๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๕ ๒๐

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด ๖) 

๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๕ ๒๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 
                   ๑๒.๒  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์    
การดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก

(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อย
ละของผลสําเร็จตามเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

 
คะแนน 
ที่ได้

(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
RM ๑.๑ :  
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 

๐.๑๗ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๕ ๐.๘๕๐๐

RM ๒.๒ :  
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีท่ีระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๐.๑๖ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๕ ๐.๘๐๐๐

RM ๓.๑  : ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๐.๑๗ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๕ ๐.๘๕๐๐

RM ๔.๕ :  
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 

๐.๑๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕ ๐.๘๐๐๐

RM ๕.๑ :  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 

๐.๑๗ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๕ ๐.๘๕๐๐

RM ๖.๓ :   
ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีมีการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

๐.๑๗ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๕ ๐.๘๕๐๐

 ๑ ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ๕.๐๐๐๐

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 

     

  Σ (Wi x SMi)                 หรือ                    (W๑ x SM๑) + (W๒ x SM๒) + ... + (Wi x SMi) 
         Σ Wi                   W๑+ W๒ +...+ Wi 

 
 
 
 
 

๖๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 
โดยที่ : 

W หมายถงึ น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับตัวชี้วัด

SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับรอ้ยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วดั 

i  หมายถงึ ลําดับที่ของตัวชี้วัดทีก่ําหนด
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 

๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 

๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 

๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 

๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 
 
 
                  ๑๒.๓  ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

การประเมินผล 
น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
คะแนน 

ที่ได้(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กร
ด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๓๐

 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน : 
                   กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา        
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

๖๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 
 

ระดับคะแนน 
ระดับความสําเร็จของ Milestone

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
๑  

๒   
๓    
๔     
๕     

 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร ได้ครบถ้วน

๒ ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL)          
ได้ครบถ้วน 

๓ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

๔ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

๕ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

ผลดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒๐ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
                 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสําเรจ็ของการพัฒนา
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ตามกรอบของการประเมิน ดังนี ้
                 ๑. ปรับและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทาํงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั (Working Team) ๖ หมวด 
พร้อมทั้งพิจารณาคณะทํางานย่อยตามเกณฑ์ฯ เพื่อสนับสนนุการทํางานรายหมวดฯ 

๗๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ  ๑๒ เดือน 
                     ๒.  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ของ สคร. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
ห้องพาโนรามา ๒  ให้กับคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) และคณะทาํงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๑ – ๖  เพื่อชี้แจงเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๓ โดยเรียนเชิญอาจารย์จันทวรรจ์ 
หรรษาภิรมย์โชค วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การ มาให้คําแนะนําปรึกษา แนวทางการดําเนนิงาน PMQA ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                    ๓. จัดประชุมเพื่อพิจารณารายหมวดตามเกณฑ์ฯ วางแผนการดําเนินงาน PMQA ปี ๒๕๕๔ และร่วมพิจารณา 
คัดเลือก ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ในแต่ละหมวด โดยคัดเลือกมาหมวดละ ๑ ตัวชี้วัด ท่ีสะท้อนผลการดําเนินงานของแต่ละหมวด      
เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ ในหมวด ๗  ให้กับคณะทํางานฯ หมวด ๑ – ๖ และคณะทํางานย่อยฯ  
                  ๔. จัดให้มีกิจกรรมที่กําหนดตามแผนพัฒนาองค์การ  โดยคณะทํางาน PMQA ในแต่ละหมวด 
 ๕. มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Workshop PMQA 
ครั้งที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คณะทํางาน PMQA Working Team มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดําเนินงาน PMQA 
แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานของ PMQA ท้ัง ๖ หมวด ตลอดจนสามารถประเมินองค์กร
ด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด โดยเรียนเชิญอาจารย์จันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค วิทยากรท่ีปรึกษาด้านการพฒันาองค์การ มาให้คําแนะนาํ
ปรึกษาในหลักสตูรการสมัมนาดังกล่าว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
๑. สํานักงาน ก.พ.ร. ให้การสนับสนุนโดยจัดให้มี  เอกสาร / คู่มือฯ / คลินิกให้คําปรึกษาฯ / เว็ปไซต ์และ

แนะนําท่ีปรึกษาในการพัฒนาองค์การ  เป็นต้น 
๒. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ    

ในระดับกรม โดยให้น้ําหนักร้อยละ ๒๐  ซ่ึงเป็นกลไกที่สําคัญในการผลักดันเรื่องนี้ให้ประสบความสําเร็จ 
๓. ผู้บริหารระดับสูง และระดับต้น ของ สคร. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐมากขึ้น จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการฯ ท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
๑.  การว่าจ้างทีป่รึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง PMQA และเข้าใจองค์กร (สคร.) หาได้ยาก และมีปัจจัย

จํากัดด้านงบประมาณว่าจ้างฯ 

๒.  แนวคิดและแนวทางการดําเนินการในเรื่อง PMQA มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทําให้หน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องเกิดความสับสน และขาดความเข้าใจเพียงพอ 

๓.  บุคลากรของ สคร. ให้ความสําคัญในเรื่อง PMQA น้อย เนื่องจาก มีความเห็นว่า เป็นการเพิ่มภาระในการทํางาน
จึงทําให้ขาดความร่วมมือในการดําเนินการฯ  

หลักฐานอ้างอิง :        
- 
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