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สารบัญ 
 
          หน้า 

๑. ตารางสรุปผลการปฏบิัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ       ๑ - ๔ 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพยส์ิน  กระทรวงการคลัง  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
กระทรวงการคลัง 

               มิติภายนอก 
๑. นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก  
๑.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลตุ่อนโยบายสําคัญเร่งดว่นของรฐับาลและภารกิจหลักของกระทรวง 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑  รายได้สทุธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีงบประมาณ (ร้อยละ)๑                   - 

                 ๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเทา่  
                      และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้าม)ี 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทาํร่างกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๗ ฉบับ               ๖ - ๗ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการแปรสภาพกองทนุรวมวายภุักษ์ หนึ่ง          ๘ - ๑๐ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๓ ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน ตามแผนการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ        ๑๑ - ๑๓ 
ตามผลงานของรัฐวิสาหกิจ 

๑.๓ ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑   ระดับความสําเร็จของการให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจ                                    ๑๔ - ๑๖ 
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒   ระดับความสําเร็จของการให้ความรู้แก่บุคลากร                                      ๑๗ - ๑๙ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                  ๒๐ - ๒๑ 
มิตภิายใน 

 ตัวชี้วัดที่ ๓          ระดบัความสําเร็จของการจัดทําตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต                                  ๒๒ - ๒๕  
 ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                                              
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน                   ๒๖ - ๒๘ 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ 
 
 
 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                   ๒๙ – ๓๐                
๖ เดือนแรก 
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สารบัญ 
 

                                                                                                                 หน้า 
มิตภิายใน 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                ๓๑ - ๓๒ 
๑๒ เดือน                                      

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ 
ตัวชี้วัดที ่๕ 

ร้อยละความสาํเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน                      ๓๓ - ๓๔ 
ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตทีท่ําได้จริง                                    ๓๕ - ๓๘ 
เปรียบเทียบกับเปา้หมายผลผลติตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย 

 ตัวชี้วัดที่ ๖ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๗ 
ตัวชี้วัดที่ ๘ 
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตาม                                                   ๓๙ - ๔๒ 
มาตรการประหยัดพลงังานของส่วนราชการ 
ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ                                     ๔๓ - ๔๖ 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร                                                       
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ                   ๔๗ – ๔๘ 

 ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจ                      ๔๙ – ๕๒ 
ในการพัฒนาบุคลากร 

 ตัวชี้วัดที่ ๘.๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร                                ๕๓ - ๕๕ 
 ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ                                 
 ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจ                       ๕๖ - ๕๙ 

ของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ                ๖๐ – ๖๒ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ                       
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจ                       ๖๓ - ๖๖ 

ในการพัฒนาปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ           ๖๗ - ๖๙  
 ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนนิโครงการสร้างความโปร่งใส                               ๗๐ – ๗๓ 

ในการปฏิบัติราชการ 
  

หมายเหตุ 

 

 
๑  หมายถึง ตัวชี้วัดที ่๑.๑.๑ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง                      
     การปฏิบัติราชการ โดยหน่วยงานอ่ืนภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง 
 

 
 

ภาคผนวก แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ ของตัวชีว้ัดที่ ๗ ระดับความสําเร็จ
ของการปรับปรุงกระบวนการ 
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ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
มิติภายนอก  ๗๐       ๔.๑๗๑๔  
การประเมินประสิทธิผล            

๑. นโยบายสําคัญเร่งดว่น
ของรัฐบาลและภารกิจหลัก 

 ๖๐       ๔.๗๐๐๐  
 

 ๑.๑ ร้อยละเฉลีย่          
ถ่วงนํ้าหนักในการบรรลตุ่อ
นโยบายสาํคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาลและภารกิจหลักของ
กระทรวง 

 ๓๐         

  ๑.๑.๑ รายได้สุทธ ิ       
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม            
ในประเทศปีงบประมาณ 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ ๓๐ x-๒% 
๑๖.๕๔ 

x-๑% 
๑๖.๙๘ 

x  
๑๗.๕๙ 

x+๑% 
๑๗.๗๗ 

x+๒% 
๑๗.๙๔ 

๑๘.๐๕ ๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของตัวชี้วดั               
ตามภารกิจหลักของกรมหรือ
เทียบเท่า และตัวชี้วดั 
ของกระทรวงที่มเีป้าหมาย
ร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี) 

 ๒๗       ๔.๓๓๓๓  

  ๑.๒.๑ ระดับ
ความสําเร็จในการจัดทาํร่าง
กฎหมายลําดับรอง จํานวน  
๗ ฉบับ 

ระดับ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ 

  ๑.๒.๒ ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการ
แปรสภาพกองทุนรวม
วายภุักษ ์หนึ่ง  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ระดับ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๒๗๐๐ 

          ๑.๒.๓ ระดับ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน               
การปรับปรุงระบบแรงจูงใจ  
ตามผลงานของรัฐวิสาหกิจ 

ระดับ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ 

 ๑
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ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
      ๑.๓ ระดับความสําเร็จของ

การเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Readiness) 

 ๓       ๕.๐๐๐๐  

          ๑.๓.๑ ระดับ
ความสําเร็จของการให้ความรู้ 
แก่รัฐวิสาหกิจเพื่อเตรียม           
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

          ๑.๓.๒ ระดับ
ความสําเร็จของการให้ความรู้ 
แก่บุคลากรสํานกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการ
เตรียมความพร้อม 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

การประเมินคุณภาพ           
๒. ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

ร้อยละ ๑๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

มิติภายใน  ๓๐       ๔.๘๐๐๐  
การประเมินประสิทธภิาพ           
๓. ระดับความสําเร็จของ 
การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต       

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

๔. ร้อยละความสําเร็จของ 
การเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

ร้อยละ (๒.๕)       ๔.๒๐๐๐  

๔.๑ ร้อยละความสําเร็จ
ของการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณรายจา่ยลงทุน 

ร้อยละ ๑  ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๙๙.๓๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐ 

๔.๒ ร้อยละความสําเร็จ
ของการเบกิจา่ยเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 
๖ เดือนแรก 

 

ร้อยละ ๐.๕ ๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ ๔๒.๑๒ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๐๕๐ 

 ๒
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                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                          สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง                 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

  

ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
๔.๓ ร้อยละความสําเร็จ

ของการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 
๑๒ เดือน 

ร้อยละ ๐.๕ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๘.๗๗ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

๔.๔ ร้อยละความสําเร็จ
ของการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ ๐.๕ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๑,๙๓๓.๓๑ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ 

๕. ระดับความสําเร็จของ
ปริมาณผลผลิตที่ทําได้จริง
เปรียบเทียบกับเปา้หมาย
ผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจา่ย 

ระดับ ๒.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐ 

๖. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

๗. ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงกระบวนการ 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

การพัฒนาองค์การ           
๘. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร 

ระดับ (๕)       ๕.๐๐๐๐  

๘.๑ ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององค์การ 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

๘.๒ ส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาบุคลากร 

ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

๘.๓ ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

๙. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

ระดับ (๓)       ๕.๐๐๐๐  

 ๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                          สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง                 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

  

ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

นํ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

นํ้าหนัก 
๙.๑ ส่วนต่างระหว่าง

ความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้านประสิทธภิาพ
ของระบบสารสนเทศ 

จํานวน ๑.๕ ≤๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

๑๐. ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ (๓)       ๕.๐๐๐๐  

๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ  

ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

๑๐.๒ ระดับ
ความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

ระดับ ๑.๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

๑๑. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๖๐๐ 

รวม  ๑๐๐        ๔.๓๖๐๐ 

 
รายงาน ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ผู้รายงาน นางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล 
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๓๗ 

 
 

 ๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิตภิายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

มิติภายนอก 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินประสิทธผิล  
 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ นโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกจิหลัก (ร้อยละ ๖๐)  
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลกัของกรมหรือเทียบเท่าและตัวชีวั้ด 

ของกระทรวงท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Join KPI) (ถ้ามี) (น้ําหนักร้อยละ ๒๗) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑.๒.๑ ระดบัความสาํเร็จในการจัดทําร่างกฎหมายลําดบัรอง จํานวน ๗ ฉบับ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ์
                            นายชัยภัฏ เตมียบตุร 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 
                      นางสาวฐิรัตติกาล วสุประสาท 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๖,๖๗๔๑ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๒๑,๖๖๓๓     
คําอธิบาย : 

  พระราชบัญญัติการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พระราชบัญญัติฯ) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ในวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งพระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๖) 
และโดยผลของมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ ท่ีกําหนดให้มีการออกกฎกระทรวงและประกาศท่ีจําเป็นภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันท่ี 
พระราชบัญญัตนิี้บังคับใช้ ส่งผลใหพ้ระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้เต็มท่ีในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยหลักการและสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติฯ กําหนดใหส้ํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการกํากับดูแล
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ท้ังระบบ โดย สคร. ในฐานะผู้รับผิดชอบพระราชบัญญัติฯ จําเป็นจะต้องจัดทํากฎหมาย
ลําดับรอง เพ่ือรองรับการดาํเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นภารกิจสาํคัญท่ีจะต้องเร่งรัด
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามเง่ือนเวลาท่ีกําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

สคร. ได้ดําเนินโครงการผลักดันพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยลงนาม 
สัญญาจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือจัดทําร่างกฎหมายลําดับรอง ๗ ฉบับ เมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ปัจจบุัน สคร. ได้รายงานผลการจดัทํา
ร่างกฎหมายลําดับรองท้ัง ๗ ฉบับ เพ่ือกระทรวงการคลังทราบผลการดําเนินการดังกลา่วแล้ว 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

๑ ศึกษาแนวทาง เปรียบเทียบกฎหมายท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
ในการจัดทําร่างกฎหมายลําดับรอง 

๒ จัดประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายลําดับรอง 
๓ จัดทําร่างกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๓ ฉบับ เสนอต่อกระทรวงการคลัง 

เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 
๔ จัดทําร่างกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๕ ฉบับ เสนอต่อกระทรวงการคลัง 

เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 

 ๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๕ จัดทําร่างกฎหมายลําดับรอง จํานวน ๗ ฉบับ เสนอต่อกระทรวงการคลัง 
เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 

 
เง่ือนไข :  

สคร. สามารถปรับค่าเป้าหมายได ้หากปรากฏว่า มปีจัจัยภายนอกซึง่เป็นสาระสําคญั และอาจมผีลกระทบให้ สคร. 
ไม่อาจดาํเนินการได้ทันภายในกําหนดดังกล่าว 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําร่างกฎหมาย 
ลําดับรอง จํานวน ๗ ฉบับ 

๙ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
สคร. ได้รายงานผลการจดัทําร่างกฎหมายลําดับรองท้ัง ๗ ฉบับ เพ่ือกระทรวงการคลังทราบผลการดําเนินการ

ดังกล่าวแล้ว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
หนังสือ สคร. สํานักกฎหมาย ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๘๐๓.๓/๔๖๖๘ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทํา

ร่างกฎหมายลําดับรองท่ีจะต้องออกตามความในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

 

 ๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑.๒.๒ ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามมตคิณะรัฐมนตร ี
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุร ี
                             

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายพลจักร นิม่วัฒนา 
                      นายศุภโชค วุฒิศักดิ์ศิลป ์

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๔๐ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๒๓,๖๗๒๔,๖๗๒๖    
คําอธิบาย : 

  การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เป็นการดําเนินการเพ่ือสร้างความชัดเจนในการดําเนินงานของกองทุน
รวมวายุภักษ์ หนึ่ง ท่ีจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และเพ่ือบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ัง 
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีเห็นชอบในหลักการขยายการดําเนินการของกองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง         
ซึ่งกระทรวงการคลังโดย สคร. จะต้องดําเนินการนาํเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความชอบการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
และดาํเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

สคร. ในฐานะไดร้ับมอบหมายจากกระทรวงการคลังในการดําเนินการแปรสภาพกองทุนฯ ได้ปฏิบัติงานดังนี ้
๑. ร่วมกับบริษัทจัดการ (KTAM และ MFC) และคณะท่ีปรึกษา (SCB และ Baker & McKenzy) ในการศึกษาแนว

ทางการแปรสภาพกองทุนฯ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการแปรสภาพกองทุนฯ (ปลัดกระทรวงการคลังเปน็ประธานกรรมการและมี สคร. 
เป็นฝ่ายเลขานุการ) พิจารณา 

๒. คณะกรรมการแปรสภาพกองทุนฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการแปรสภาพกองทุนฯ รวม ๖ ครั้ง 
ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๓. สคร. ได้นําเสนอกระทรวงการคลงัพิจารณากรอบแนวทางการแปนสภาพกองทุนฯ เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
และปลัดกระทรวงการคลังได้นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

๔. เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีดําริให้ศึกษาแนวทางการแปรสภาพกองทุนฯ 
เพ่ิมเตมิ 

๕. คณะกรรมการแปรสภาพฯ ไดม้ีการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการแปรสภาพกองทุนฯ ตามดําริของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๒ ครั้ง ในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

๖. สคร. ได้นําเสนอกรอบแนวทางการแปนสภาพกองทุนฯ อีกครั้งเมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อ
กระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลังได้มดีําริให้ สคร. ปรับปรุงข้อเสนอโดยให้นําเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการภายใน
กระทรวงการคลังแยกนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่างหาก 

๗. สคร. ได้ปรับปรุงข้อเสนอกรอบแนวทางการแปนสภาพกองทุนฯ อีกครั้งเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในหนังสือนําเสนอคณะรฐัมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๘. เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบการแปรสภาพกองทุนฯ ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ 

 

 ๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ • ดําเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีหลังเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
๒ • ดําเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
๓ • ดําเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
๔ • ดําเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๕ • ดําเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 

เง่ือนไข :  
การแปรสภาพกองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ่ง จะสามารถดําเนินการได้เมื่อไดร้ับการอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีก่อน  

นอกจากนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมมีตอินุมัติแล้วจะต้องมีการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่จะใช้เวลาข้ันต่ํา ๓ เดือน  ดังนั้น กรณีท่ีคณะรัฐมนตรไีมส่ามารถอนุมัติแนวทางการแปรสภาพ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ได้ตามกําหนดเวลา (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖) จะมีการปรับค่าเปา้หมายตามเดือนท่ีคณะรัฐมนตรี
อนุมัต ิ
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการแปรสภาพ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ตามมตคิณะรัฐมนตร ี

๙ ระดับ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๒๗๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
สคร. ได้ดําเนินการร่วมกับร่วมกับบริษัทจัดการ (KTAM และ MFC) และคณะท่ีปรึกษา (SCB และ Baker & 

McKenzy) อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดตามข้างต้น) เพ่ือให้การแปรสภาพกองทุนฯ เป็นไปตามกําหนดการ และตามกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะหลักเกณฑต์่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากัลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  นอกจากนี้  
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวจะตอ้งมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากกองทุนฯ มีขนาดการลงทุนท่ีใหญ่มากสําหรับตลาดทุนไทย 
และเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

๑) นโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง 
๒) การดําเนินการตามกฎระเบยีบ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะการผ่อนผันหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 
สภาวะตลาดทุนท่ีเหมาะสม 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
-  

 ๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑.๒.๓ ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ ตามผลงานของรัฐวิสาหกิจ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิรญา เพ่ิมภูศร ี  ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายจรยิวัตร เจริญช่าง 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๔๒ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๓๒     
คําอธิบาย : 

  เพ่ือปรับปรุงระบบแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจในส่วนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นเครื่องมือในการผลักดันการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างแท้จริง 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

๑. รวบรวมและศึกษารายละเอียดเก่ียวกับระบบแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลฯ 
๒. ได้สอบถามความเห็นเพ่ิมเตมิในประเด็นระบบแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลฯ จากผู้รับผิดชอบ

ระบบประเมินผลฯ ในอดีต 
๓. รวบรวมประเด็นปญัหาและแผนการดําเนินงานการปรับปรุงระบบแรงจูงใจฯ นําเสนอคณะกรรมการ

ประเมินผลฯ เพ่ิมทราบและขอรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 
๔. แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผล                 

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
๕. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณากรอบและแนวทางการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ 
๖. จัดทําแบบสอบถามความคิดเหน็แนวทางการปรับปรุงระบบแรงจงูใจของรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟังความเห็นของ

ผู้เก่ียวข้องภายใน สคร. 
๗. หารือรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงระบบแรงจูงใจเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของคณะทํางาน 
๘. จัดทําร่างกรอบหลักการ/แนวทางในการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ 
๙. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณาร่างกรอบหลักการ/แนวทางในการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ 
๑๐. นําเสนอผู้อํานวยการ สคร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๑๑. นําเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายดา้นรัฐวิสาหกิจ (กนร.) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
๑๒. นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
๑๓. แจ้งเวียนรัฐวิสาหกิจให้รับทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ • ไม่มีการดําเนินการ 
๒ • วิเคราะหป์ระเด็นปญัหาของระบบแรงจูงใจในปัจจุบัน 
๓ • จัดทําร่างกรอบหลักการ/แนวทางในการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ 
๔ • รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบหลักการ/แนวทางในการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ 
๕ • ร่างกรอบหลักการ/แนวทางในการปรับปรุงระบบแรงจูงใจเสนอ ผอ.สคร.  

เพ่ือนําเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี
 
 

 ๑๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เง่ือนไข :  
การพิจารณาเห็นชอบรา่งกรอบหลักการ/แนวทางในการปรับปรุงระบบแรงจูงใจเป็นดลุพินิจของ ผอ.สคร.  

ในการพิจารณาเพ่ือนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และไม่เก่ียวข้องกับเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวช้ีวัด 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน  
ตามแผนการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ  
ตามผลงานของรัฐวิสาหกิจ 

๙ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. ได้วิเคราะห์ประเด็นปญัหาของระบบแรงจูงใจในปัจจุบันจากการรวบรวมปญัหา ประชุม และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟังความเห็นของผู้เก่ียวข้องภายใน สคร. 
๒. ไดจ้ัดทํารา่งกรอบหลักการ/แนวทางในการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เสนอตอ่ท่ีประชุม

คณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณา 
๓. ไดร้ายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ และนําเสนอร่างกรอบหลักการ/แนวทางในการปรบัปรุงระบบ

แรงจูงใจ ให้ ผอ.สคร. พิจารณา เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
๔. ได้นําเสนอคณะกรรมการ กนร. เพ่ือพิจารณาเมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๕. ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๖. ได้แจ้งเวียนให้รัฐวิสาหกิจได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรฐัมนตร ี

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
๑. การมสี่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือของบุคลากร สคร. ในแต่ละส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง 
๒. การให้ความสําคญักับการดําเนนิงานในเรื่องดังกล่าวของผู้บริหาร 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
๑. การมรีายละเอียดของเอกสาร และมติ ครม. ท่ีเก่ียวข้องเป็นจํานวนมาก 
๒. การพิจารณาปรับปรุงระบบแรงจูงใจต้องมีความรอบคอบเนื่องจากมีผลต่องบประมาณและรายจ่ายของ

รัฐวิสาหกิจ มผีู้เก่ียวข้องและผูท่ี้จะไดร้ับผลกระทบจากการปรับปรุงจํานวนมาก 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      

- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. บันทึกการหารือเรื่องระบบแรงจูงใจกับท่ีปรึกษากระทรวงการคลงั (นางดนุชา ยินดีพิธ) 
๒. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการ

ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
๓. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

 ๑๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

๔. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๖. แบบสอบถามความคดิเห็นแนวทางการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับฟังความเห็นของ

ผู้เก่ียวข้องภายใน สคร. 
๗. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
๘. รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นรา่งกรอบแนวทางในการปรับปรุงระบบแรงจูงใจฯ เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน 

๒๕๕๖  
๙. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ และนาํเสนอรา่งกรอบหลักการ/แนวทางในการปรับปรุง

ระบบแรงจูงใจ ให้ ผอ.สคร. พิจารณา เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
๑๐. รายงานการประชุม กนร. ครัง้ท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๑๑. มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
๑๒. หนังสือแจ้งเวียนรัฐวิสาหกิจให้รับทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๓ ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)  
(น้ําหนักร้อยละ ๓) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑.๓.๑ ระดบัความสาํเร็จของการให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจเพ่ือเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ์
                            นายชาญวิทย์ นาคบุร ี
                            นางวชิรญา เพ่ิมภูศร ี  

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก 
                      นางสาวนันทนิษฎ์ วงศ์ภักด ี
                      นายวัชรพงษ์ วรรณตุง 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๖,๖๖๐๓,๖๗๔๒ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๔๔,๖๗๐๙,๖๗๒๐     
คําอธิบาย : 

  การเสริมสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่รัฐวิสาหกิจ วัดจากการจัดกิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนแก่รัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจในรูปแบบการจัด
อบรม/สัมมนา จาํนวน ๒ ครั้ง 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

- สคร. จะจดักิจกรรมสร้างความรูค้วามเข้าใจในการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน โดยการจดัสัมมนา
บรรยายในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น สคร. จะจัดสัมมนาในลักษณะดังกล่าวจํานวน ๔ กิจกรรม คือ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีกลุม่เป้าหมาย คือ ผู้บรหิารและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  

- กิจกรรมท่ี สคร. จัดได้แก่ 
  ๑. สคร. ไดจ้ดักิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยดําเนินการ           

ในรูปแบบของการจัดสมัมนา ให้ความรู้เพ่ือท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยมีกลุม่เป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นัน้ สคร. ไดจ้ัดสัมมนา               
เมื่อ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ สคร. ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย”              
ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอร์ราตัน โดยมีผู้แทน สคร. และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมจํานวนประมาณ ๑๖๐ คน ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก ดร. สรุินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนเป็นวิทยากรบรรยาในเรื่องดังกล่าว  

๒.  เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “AEC : From Perspectives to Initiatives ”           
ณ โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทน สคร. และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมจํานวนประมาณ ๑๐๐ คน  
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. Somphone Phanousith ปลัดสํานักงานวิทยาศาสตร์แห่งสภานายกรัฐมนตรี และท่ีปรึกษาผู้ช่วย
นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นวิทยากรแสดงปาฐกถาพิเศษในเรื่องดังกล่าว 

๓. เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ สคร. ได้จัดโครงการสมัมนาเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ             
ในหัวข้อ “การสมัมนาการปฏริูปกฎหมายรัฐวิสาหกิจไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน” 

๔. เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ สคร. ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการเช่ือมโยงหลักธรรมาภิบาล         
ท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ และความรู้ท่ัวไปในการเจรจาธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
 
 

 ๑๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ • สคร. มีกิจกรรมการเสรมิสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

     แก่รัฐวิสาหกิจ ๑ กิจกรรม 
๒ • สคร. มีกิจกรรมการเสรมิสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

     แก่รัฐวิสาหกิจ ๒ กิจกรรม 
๓ • สคร. มีกิจกรรมการเสรมิสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

     แก่รัฐวิสาหกิจ ๓ กิจกรรม 
๔ • สคร. มีกิจกรรมการเสรมิสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

     แก่รัฐวิสาหกิจ ๔ กิจกรรม 
๕ • ร้อยละ ๗๐ ของรัฐวิสาหกิจมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

๑.๕ ระดับ ๕ 
(จัดกิจกรรม ๔ 
โครงการ และ

รัฐวิสาหกิจมีความรู้
ในการเตรยีม         

ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
ร้อยละ ๘๖.๔๔) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
- การสัมมนาบรรยายในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการเตรยีมความพร้อมในการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน (AEC) จํานวน ๔ ครั้ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ผลสํารวจจากการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย” 

รัฐวิสาหกิจมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๖.๔๔ 
 

 ๑๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. สําเนาหนังสือขออนุมัติจดัการประชุมสมัมนาเรื่อง “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

รัฐวิสาหกิจไทย” ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
๒. รายงานผลการสํารวจความรู้ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจท่ีมีต่อสมัมนาใน

หัวข้อ “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจไทย” เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๓.  สําเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ในหัวข้อ 

AEC : From Perspectives to Initiatives เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๔. สําเนาหนังสือขอเรยีนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างเครอืข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจในหวัข้อ 

“การปฏิรูปกฎหมายรัฐวิสาหกิจไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
๕. ขออนุมัติโครงการเสรมิสร้างความเข้าใจในการเช่ือมโยงหลักธรรมาภิบาลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ และความรู้

ท่ัวไปในการเจรจาธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑.๓.๒ ระดบัความสาํเร็จของการให้ความรู้แก่บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.)  
ในการเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ สมีาเงิน 
  

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสุกัญญา ปาลิวนิช 
                      นายทรงธรรม ชูเงิน  

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖,๖๖๘๕     
คําอธิบาย : 

  ความสําเร็จ หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินการ โดยสามารถวัดได้ในระดับเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนดได้ 

 การให้ความรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือการดาํเนินการอ่ืนใด ท่ีสามารถเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากร 
ในด้านประชาคมอาเซียนได้ 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีปฏิบัติงาน 
อยู่ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความสําเร็จของการให้ความรู้แก่บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในการเตรียม           
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง ระดับความสามารถในการดําเนินการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือ            
การดําเนินการอ่ืนใดท่ีสามารถเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจา้งช่ัวคราว หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนใด  
ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยสามารถวัดได้ในระดับเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนด 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

สคร. ได้จัดใหม้ีกิจกรรมในการเสรมิสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในรอบ ๑๒ เดือน
แล้ว จํานวน ๙ กิจกรรม  ได้แก่ 

๑. การส่งบุคลาการเข้าอบรมความรูด้้านภาษาอังกฤษกับสถาบันการตา่งประเทศเทวะวงศ์วโปการ 
๒. การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หัวข้อการเตรยีมความพร้อมข้าราชการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 

สํานักงาน ก.พ. ในทุกรุ่นๆ ละ ๓ คน  
๓. การส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์อย่างไรใหค้นไทยเข้าใจอาเซียน  

ของกรมประชาสมัพันธ์ 
                  ๔. การจัดให้มีกิจกรรมเสรมิสร้างความรู้ด้านการเตรยีมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านเกมส ์
การตอบคําถามประชาคมอาเซียนในโครงการสมัมนาประจําปีของ สคร. ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖  
ณ จังหวัดเพชรบรุ ี
                  ๕.  การจดัให้มีโครงการสร้างความรู้ท่ัวไปในการเจรจาธุรกิจเพ่ือเตรยีมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                  ๖.  การจัดให้มีโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนของรัฐวิสาหกิจไทย”  
ตามระบบประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ 
                  ๗.  โครงการสมัมนา AEC : From Perspectives to Initiatives 
                  ๘. โครงการสัมมนาเพ่ือเสรมิสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ “รัฐวิสาหกิจกับการเตรียมความพร้อมด้าน
กฎหมายก่อนการเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘” 

 ๑๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

                  ๙. การประเมินผลความรูข้องบุคลากร สคร. ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ • สคร. มีกิจกรรมการเสรมิสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ๓ กิจกรรม 
๒ • สคร. มีกิจกรรมการเสรมิสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ๔ กิจกรรม 
๓ • สคร. มีกิจกรรมการเสรมิสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ๕ กิจกรรม 
๔ • ร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรมีความรูใ้นการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
๕ • ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความรูใ้นการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการให้ความรู้แก่บุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
(สคร.) ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๑.๕ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
สคร. ได้ดําเนินการใหม้ีกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนตามโครงการ         

ท่ีได้กําหนดไว้ ซึ่งเบื้องต้นในครึ่งปีงบประมาณแรกได้ดําเนินการตามกิจกรรมในโครงการท่ีได้ดําเนินการขออนุมตัิไว้ จํานวน ๙ กิจกรรม 
ได้แก่  
                   ๑. การส่งบุคลากรเข้าอบรมความรูด้้านภาษาอังกฤษกับสถาบันการตา่งประเทศเทวะวงศ์วโปการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร เพราะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการท่ีกลุ่มประเทศในอาเซียนได้กําหนดไว้เป็น 
ภาษาหลักในการสื่อสาร 
                   ๒. การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หัวข้อการเตรียมความพร้อมข้าราชการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 
สํานักงาน ก.พ. ในทุกรุ่นๆ ละ ๓ คน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนความรู้ให้กับบุคลากรในทุกๆ ดา้นเก่ียวกับอาเซียน ท้ังยังเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรได้มคีวามรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังจากวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ และการสมัมนาในกลุ่มข้าราชการผ่าน
ข้อเสนอแนะต่างๆ  
                  ๓. การส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้คนไทยเข้าใจอาเซียน ของกรมประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือพัฒนาบคุลากรโดยเฉพาะส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ในการพัฒนาทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์การเตรยีมความ
พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  
 

 ๑๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

                  ๔. การจัดให้มีกิจกรรมเสรมิสร้างความรู้ด้านการเตรยีมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านเกมส ์
การตอบคําถามประชาคมอาเซียนในโครงการสมัมนาประจําปีของ สคร. ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖  
ณ จังหวัดเพชรบรุ ี
                  ๕.  การจดัให้มีโครงการสร้างความรู้ท่ัวไปในการเจรจาธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                  ๖.  การจัดให้มีโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนของรัฐวิสาหกิจไทย”  
ตามระบบประเมินคณุภาพรัฐวิสาหกิจ 
                  ๗.  โครงการสมัมนา AEC : From Perspectives to Initiatives 
                  ๘. โครงการสัมมนาเพ่ือเสรมิสร้างเครือข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ “รัฐวิสาหกิจกับการเตรียมความพร้อม         
ด้านกฎหมายก่อนการเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘” 
                  ๙. การประเมินผลความรูข้องบุคลากร สคร. ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 จากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรูเ้ก่ียวกับประชาคมอาเซียนให้บุคลากร สคร. พบว่า บุคลากร สคร. มคีวามรู้ในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๑.๘๑              
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

๑. ผู้บริหารของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ความสาํคัญและมสี่วนร่วมในการเสริมสรา้งความรู ้
๒. บุคลากรให้ความสําคัญและมสี่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมท่ีจัดให้มีข้ึน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     -  

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :  - 
หลักฐานอ้างอิง :  

๑. หนังสืออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ กับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโปการ 
๒. เอกสารรายช่ือบุคลากรท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมการเตรยีมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 

สํานักงาน ก.พ. 
                  ๓.  เอกสารรายช่ือบุคลากรท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม เรือ่ง ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้คนไทยเข้าใจอาเซียน  
ของกรมประชาสมัพันธ์ 
                  ๔. ภาพการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านเกมส ์
การตอบคําถามประชาคมอาเซียนในโครงการสมัมนาประจําปีของ สคร. ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖  
ณ จังหวัดเพชรบรุ ี
                  ๕.  หนังสืออนุมตักิารจัดให้มโีครงการสรา้งความรู้ท่ัวไปในการเจรจาธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
                  ๖.  หนังสืออนุมัตกิารจัดให้มโีครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “ความท้าทายในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของรัฐวิสาหกิจ
ไทย” ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
                  ๗.  หนังสืออนุมัติโครงการสมัมนา AEC : From Perspectives to Initiatives 
                  ๘. หนังสืออนุมัติโครงการสมัมนาเพ่ือเสรมิสร้างเครอืข่ายนักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ “รัฐวิสาหกิจกับการเตรยีม
ความพร้อมด้านกฎหมายก่อนการเข้าสู่ AEC ในปี ๒๕๕๘” 
                  ๙. ผลการประเมินความรูข้องบุคลากร สคร. ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๑๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสวัุฒินี  เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล  

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๕๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๓๗  
คําอธิบาย : 

•   ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า              
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผูม้ารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหนา้ท่ีของส่วนราชการ
ผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากส่วนราชการ 

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.ได้รบัความ
อนุเคราะหจ์ากสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ 

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคญัๆ ดังนี ้
(๑)  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
(๒)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
(๓)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(๔)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(๕)  ความเช่ือมั่นเก่ียวกับคณุภาพการให้บริการ 

• สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาคดัเลือกงานบริการท่ีส่วนราชการเสนอซึง่เป็นงานบริการหลักไมเ่กิน ๓ งาน และ
แจ้งให้ส่วนราชการทราบ และสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผูด้ําเนินการสํารวจตามประเด็นสําคัญข้างตน้ โดยหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกงานบริการเป็นงานบริการท่ีเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นงานบริการท่ีมีผู้ใช้บริการจํานวนมากไม่น้อยกว่า ๒๕ ราย 
มีผลกระทบสูงต่อประชาชน รวมท้ังวิเคราะหผ์ลตามหลักสถิต ิ
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมนิผลสํารวจความพึงพอใจของผูบ้ริการจากสํานักงาน ก.พ.ร.  
ผลการรายงานรอแจ้งผลคะแนนสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ บริการท่ี สคร. ให้แก่ผู้รับบริการ คือนโยบายท่ีชัดเจน การจัดทํา
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ การพิจารณาแรงจูงใจท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไมเ่ป็นตัวเงิน การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินคุณภาพ 

 ๒๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูร้ับบริการ 

๑๐ N/A 
(รอข้อมูล 

การประเมินผลปลายป ี
จากสํานักงานสถิติ

แห่งชาต)ิ 

๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
สํานักงานสถิติแห่งชาตจิะเป็นผู้ประเมินผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประมาณปลายปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ สคร. ได้เสนอเปลี่ยนตัวช้ีวัดเป็นร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานของ สคร.             
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดเ้ห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงช่ือตัวช้ีวัดตามท่ี สคร. เสนอดังกล่าว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :   
- 

 
 
 

 ๒๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิตภิายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวเยาวภา  จิตรา 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕  
คําอธิบาย : 

  ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
๑ สคร. ไดม้ีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย 

ในระบบ GFMIS สําหรับข้อมลูค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒ ได้ดําเนินการจดัทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕และรายงาน

ผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยได้
เสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว 

๓ ได้ดําเนินการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
อย่างไร พร้อมท้ังวิเคราะหส์าเหตขุองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการ
เปรียบเทียบและสรปุผลการวิเคราะห์ต้นทุนตอ่หน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยได้เสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบแล้ว 

๔ ได้ดําเนินการจดัทําแผนเพ่ิมประสทิธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมท้ังกําหนด
เป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) 
และแผนฯ ดังกล่าวไดร้ับความเหน็ชอบจากจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว พร้อมนี้ได้นําส่ง
รายงานแผนดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบแล้ว 

๕ สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ พร้อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดํานินงาน และผลสําเร็จตามแผน
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

มิติภายใน 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การประเมินประสิทธภิาพ 

 ๒๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสูกิ่จกรรมย่อยในระบบ GFMIS 
สําหรับข้อมลูค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหส้ํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสาํนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซตข์องหน่วยงาน 

๓ เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลีย่นแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว จัดทํารายงานการเปรยีบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด โดยเสนอใหส้ํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และสาํนักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน 

๔ จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหชั้ดเจน (สามารถวัดผลได)้ และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บรหิารระดับสูงของส่วนราชการ 

๕ สามารถดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ้ตามเป้าหมาย  
ท่ีกําหนดไว้พร้อมท้ังจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และผลสาํเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
เง่ือนไข :  

๑) ส่วนราชการส่งผลการดาํเนินงานในระดับคะแนนท่ี ๑ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๒) ส่วนราชการส่งผลการดาํเนินงานในระดับคะแนน ๒ และ ๓ ถึงสํานักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ

สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
๓) ส่วนราชการส่งผลการดาํเนินงานในระดับคะแนนท่ี ๔ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๔) ส่วนราชการส่งผลการดาํเนินงานในระดับคะแนนท่ี ๕ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 

 ๒๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตน้ทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

๓ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เปน็ไปตาม

เป้าหมายเพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานนําส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
                   คณะกรรมการทบทวนภารกิจให้การสนับสนุนการทํางานเพ่ือวิเคราะหผ์ลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย และหน่วยนับ
ของ สคร. เพ่ือให้การดําเนินงานประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. สําเนาหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เรือ่งให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่

กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS  สําหรับข้อมูลคา่ใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. สําเนาหนังสือนําส่งรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานผล           

การคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

๓. สําเนาหนังสือนําส่งรายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลติระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ังวิเคราะหส์าเหตุของ            
การเปลีย่นแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรยีบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ                 
ตามรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด ให้สํานักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

๔. สําเนาหนังสือนําส่งแผนเพ่ิมประสทิธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมท้ังกําหนดเปา้หมายการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) ท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดับสูงแล้ว        
ให้กรมบัญชีกลางทราบ  
 
 

 ๒๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

ตัวชี้วัดท่ี ๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :   นายทศพร  สืบสุข 

  นายธีรยุทธ์  จินา 
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕ 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเรจ็ของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล    
การเบิกจ่ายดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการไดร้ับ หากมกีารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจํา
ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจา่ยประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 

• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีรัฐบาลจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพยส์ินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและทรัพยส์นิ       
ท่ีไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล  
และผูร้ับนําไปใช้จัดหาทรัพยส์ินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบไดจ้ากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตําแหน่ง
ท่ี ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให ้
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

งบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้แก่ 
๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รับงบประมาณ 9,88๐๐,๐๐๐.- 

บาท เบิกจ่ายแล้วจาํนวน 9,880,000.- บาท (เงินเหลือจ่าย โอนเปลี่ยนแปลงจํานวน 120,000.- บาท) 
๒. รายการโอนเปลี่ยนแปลงค่าครุภัณฑ์สํานักงาน (เงินเหลือจ่าย) จํานวน 120,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
๓. โครงการประชาสมัพันธ์เพ่ือการพัฒนารัฐวิสาหกิจอยา่งยั่งยืน ไดร้ับงบประมาณ 1,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

เบิกจ่ายแล้วจํานวน 21,205.- บาท ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันจาํนวน 978,795.- บาท 
๔. โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) ได้รบังบประมาณ 6,000,000.- บาท ก่อหนี้

ผูกพันจํานวนเงิน 6,000,000.- บาท (เบิกจ่ายแล้วจํานวน 1,800,000.- บาท ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมหีนี้ผูกพันจํานวน 4,200,000.- บาท) 

๕. โครงการการเพ่ิมบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs) ไดร้ับงบประมาณ 
5,000,000.- บาท ก่อหนี้ผูกพันจํานวน 4,899,530.- บาท  (ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขอกันเงินไว้เบิก   
เหลื่อมปีกรณมีีหนี้ผูกพันจาํนวน 4,899,530.- บาท)  

๖. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการรัฐวิสาหกิจ ได้รับงบประมาณ 5,000,000.- บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 
2,824,754.75 บาท ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมหีนี้ผูกพันจํานวน 1,500,000.- บาท  

๗. การเพ่ิมทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้รับงบประมาณ 1,755,000,000.- บาท เบิกจ่ายแล้วจํานวน 
1,754,960,604.10 บาท (เงินเหลือจ่ายจํานวน 39,395.90 บาท)  

๘. รายการโอนเปลีย่นแปลงค่าครุภณัฑ์ (เครื่องเคลือบบตัร) งบประมาณ 15,000.- บาท เบิกจ่ายแล้วจาํนวน 
9,650.- บาท (เงินเหลือจ่ายจํานวน 5,350.- บาท) 

๙. รายการโอนเปลีย่นแปลงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศช่ัวคราว งบประมาณ 117,985.- บาท   
เบิกจ่ายแล้วจํานวน 117,985.- บาท  

 ๒๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

                   รวมรายจ่ายลงทุนท่ีได้รับท้ังสิ้น 1,782,132,985.- บาท เบิกจ่ายรวมท้ังสิ้น 1,769,614,198.85 คดิเป็น  
ร้อยละ 99.3๐ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 
 
 
 
เง่ือนไข:  

๑. กําหนดระดับคะแนน ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๗๖ โดยคํานวณจากอัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นปีท่ีประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ล่าช้า (ประกาศใช้วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ดังนี ้

 

ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๗๕.๗๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗๙.๑๕ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๗๒.๗๙ 

เฉลี่ย ๗๕.๙๑ 
 
๒. กําหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
๓. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนท่ี

ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  
๔. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละความสาํเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๑ ระดับ ๕ 
เบิกจ่ายได ้

ร้อยละ๙๙.๓๐ 
 

5.0000 0.0500 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายในการประชุมผูบ้ริหาร 
๒. แต่งตั้งคณะทํางานการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 ๒๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ของ สคร. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
๒. ข้อมูลสถิตผิลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ MIS        

จากเว็บไซต ์www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
๓. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี 20/2556 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2556       

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔.๒ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :   นายทศพร  สืบสุข 

  นายธีรยุทธ์  จินา 
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕ 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน
ของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการไดร้ับ ตั้งแต่เดือนตลุาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมนีาคม ๒๕๕๖ หากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอด
งบประมาณหลังโอนเปลีย่นแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓1 มีนาคม ๒๕๕6 จํานวนท้ังสิ้น 783,506,563.67 บาท คดิเป็นร้อยละ 42.12  
โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นรายการเพ่ิมทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (75๐ ล้านบาท) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

 
 
 
 
เง่ือนไข :  

 ๑. กําหนดระดับคะแนน ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๔๘.๙๑  โดยคํานวณจากอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ๖ เดือนแรก เฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) โดยยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เนื่องจากเป็นปีท่ีประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ล่าช้า (ประกาศใช้วันท่ี      
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ดังนี ้
 

ปีงบประมาณ 
อัตราการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔๖.๒๔ 
๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔๘.๗๘ 
๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๕๑.๗๑ 

เฉลี่ย ๔๘.๙๑ 
 
 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ ๔๔.๐๒ ๔๖.๔๖ ๔๘.๙๑ ๕๑.๓๖ ๕๓.๘๐ 

 ๒๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 ๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ  

 ๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละความสาํเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก 

๐.๕ ระดับ ๑ 
(เบิกจ่ายได้ร้อยละ 
ร้อยละ 42.12) 

1.0000 0.0๐๕0 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. เร่งรดัการเบิกจ่ายในการประชุมผู้บรหิาร 

                   ๒. แต่งตั้งคณะทํางานการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ของ สคร. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 
๒. ข้อมูลสถิตผิลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ MIS             

จากเว็บไซต ์www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 
๓. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี 20/2556 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2556             

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  
 
   
 
 
 
 

 ๓๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายทศพร สืบสุข 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕ 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเรจ็ของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตราการเบกิ
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตวัช้ีวัดความสามารถ       
ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีไดร้ับการจดัสรรเพ่ิมเตมิระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการไดร้ับ ตั้งแต่เดือนตลุาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ หากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๕6 จํานวนท้ังสิ้น 1,837,386,848.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 
98.77 โดยงบประมาณส่วนใหญเ่ป็นรายการเพ่ิมทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (1,754,960,604.10 บาท) 

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

 
 
 
 
เง่ือนไข :  

๑. กําหนดระดับคะแนน ๓ เท่ากับ ร้อยละ ๙๔ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ  

๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ

 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละความสาํเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน 

๐.๕ ระดับ ๕ 
(ณ 30 ก.ย. 56) 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 

๙๘.๗๗ 

5.0000 0.0250 

๓๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายในการประชุมผูบ้ริหาร 
๒. แต่งตั้งคณะทํางานการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ของ สคร. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
๒. ข้อมูลสถิตผิลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ MIS จาก

เว็บไซต ์www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
๓. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี 20/2556 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2556               

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔.๔ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :   นายทศพร  สืบสุข 

  นายธีรยุทธ์  จินา 
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕ 
คําอธิบาย : 

• การพิจารณาผลสําเรจ็ของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแตล่ะไตรมาส      
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ท้ังนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการ 
บันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใตว้งเงินงบประมาณท่ีไดร้ับตามพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้อง
ติดตามประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไมเ่ป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้ทําไว้ใหป้รับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน
ในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๓ หรือภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๖ 

• การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคํานวณค่าเฉลี่ยของท้ัง ๔ ไตรมาสเป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ในไตรมาส 4 ผลการเบิกจ่ายท้ังหมดจํานวนเ งิน 1,837,386,848.20 คิดเป็น ร้อยละ 98.77               
โดยงบประมาณส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณเพ่ิมทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จํานวน 1,754,960,604.10 บาท   

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 
จํานวน 1,860.3249 ล้านบาท โดยได้ทําแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ   
(แผนตั้งต้น) โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาสเป็นดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ รวมท้ังสิ้น 

แผนต้ังต้น  ๑,772.015 ๑9.862 ๒6.500 41.947 1,860.324 
แผนปรับปรุง (๑) - - - - - 
ผลการเบิกจ่าย (๒) 16.250 767.260 1,004.370 33.255 1,821.135 
ร้อยละผลการเบกิจ่ายเงินเทียบกับ
แผน (๒) / (๑) * ๑๐๐ 

0.92 3,862.95 3,790.08 79.28  

 
  ดังนั้น เมื่อคํานวณค่าเฉลีย่ร้อยละของท้ัง ๔ ไตรมาส คิดเป็นผลการดําเนินงานของส่วนราชการเท่ากับ 
(0.92% + 3,862.95% + 3,790.08% + 79.28%) / 4 = 1,933.31% อยู่ท่ีระดับคะแนน ๕ คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ 

 ๓๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เง่ือนไข:  
๑. กําหนดระดับคะแนน ๓ คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของท้ัง ๔ ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ ๙๔ และระดับ ๕ 

คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของท้ัง ๔ ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ ๙๖  
๒. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่รวมเงินงบประมาณ  

ท่ีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ  
๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเปรียบเทียบกับแผนการใช้

จ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงนํ้าหนัก 

ร้อยละความสาํเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

๐.๕ ระดับ ๕ 
(ณ ๓๐ ก.ย. 56) 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 
1,933.31 

5.0000 0.0250 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
1. เร่งรัดการเบิกจ่ายในการประชุมผูบ้ริหาร 
๒. แต่งตั้งคณะทํางานการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ของ สคร. ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 2556 
๒. ข้อมูลสถิตผิลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ MIS         

จากเว็บไซต ์www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 2556 
๓. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี 20/2556 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2556        

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานการเร่งรดัติดตามการใช้จ่ายเงินของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

 
 

 ๓๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๕ ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลติท่ีทําไดจ้ริงเปรยีบเทียบกับเป้าหมายผลผลติตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุร ี

นางวชิรญา เพ่ิมภูศร ี
ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาววัชชารี ศรัณย์วงศ ์

นางสาวนันทนิษฎ์ วงศ์ภักด ี
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๐๔,๖๗๔๒ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๒๒,๖๗๐๙ 
คําอธิบาย : 

•  เพ่ือใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

•  วัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการท่ีส่วนราชการทําได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีกําหนดไว้ตาม “เอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
สคร. ได้ดําเนินการวัดผลสําเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการท่ีสว่นราชการ

ทําได ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทียบกับเป้าหมายผลผลติของตวัช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖         
ท่ีกําหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” จํานวน ๒ ผลผลติ ได้แก่ 

๑. ผลผลิตท่ี ๑ ร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐท่ีสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ ๗๐) 
ผลการดําเนินงาน  
การรายงานผลตัวช้ีวัดร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐท่ีสามารถจดัเก็บรายไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  

จะสามารถวัดผลการดําเนินงานไดเ้มื่อสิ้นปีงบประมาณแล้วเท่านั้น เนื่องจากมีการกําหนดเป้าหมายเปน็รายปี โดยมผีลเท่ากับ 
ร้อยละ ๗๗.๑๙  

๒. ผลผลิตท่ี ๒ รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรงุ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในปีน้ันๆ (เป้าหมาย ร้อยละ ๕) 

ผลการดําเนินงาน 

ในปี ๒๕๕๕ มรีัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้ระบบประเมินผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจจํานวน ๕๕ แห่ง 
และรัฐวิสาหกิจท่ีเข้าร่วมโครงการพ่ีเลี้ยงเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร จํานวน ๓๓ แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ท่ีมรีอบปีบัญชี ต.ค. – ก.ย. (ปีงบประมาณ) จํานวน ๒๗ แห่ง และ
รัฐวิสาหกิจ ท่ีมรีอบปีบัญชี ม.ค. – ธ.ค. (ปีปฏิทิน) จํานวน ๖ แห่ง จากผลการประเมินผลฯ ประจําปี ๒๕๕๕ พบว่า รัฐวิสาหกิจ
ปีงบประมาณท่ีเข้าร่วมโครงการพ่ีเลี้ยงฯ มีผลการประเมินด้านการบริหารจดัการองค์กร (ภาพรวม) เพ่ิมข้ึน จํานวน ๒๒ แห่ง 
ดังนั้น เมื่อคิดเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด พบว่า เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖๖.๖๖ 

 ๓๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 
 
เง่ือนไข:  

๑) การกําหนดน้ําหนักท่ีจัดสรรให้แต่ละเป้าหมายผลผลิตให้ถ่วงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญ 
ของเป้าหมายผลผลิต หากไม่ระบุนํ้าหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลิตมีนํ้าหนักเท่ากัน 

๒) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตท่ีกําหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

๓) กรณีท่ีส่วนราชการไม่มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้นําค่าน้ําหนักรวมร้อยละ ๒.๕ ไปไว้
ท่ีตัวช้ีวัดท่ี ๓ “ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต”  
ร้อยละ ๑ และตัวช้ีวัดท่ี ๔ “ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” ร้อยละ ๑.๕  
โดยมีนํ้าหนัก ดังนี ้

กรณีท่ี ๑  ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล ๔ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑ + ๐.๕ =  ๑.๕ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก ๐.๕ + ๐.๒๕ = ๐.๗๕ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน ๐.๕ + ๐.๒๕ = ๐.๗๕ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน    ๐.๕ + ๐.๕ = ๑ 

กรณีท่ี ๒  ส่วนราชการไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล ๓ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก ๐.๗๕ + ๐.๒๕ = ๑ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน ๐.๗๕ + ๐.๒๕ = ๑ 
ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ๑ + ๑ =  ๒ 

 

 ๓๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

  ผลผลิต 
 

น้ําหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                    
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนท่ีได้  

คะแนน             
ถ่วงน้ําหนัก         

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ผลผลิตท่ี ๑ : 
ร้อยละของ
รัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ
ท่ีสามารถจัดเก็บ
รายได้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
(ร้อยละ ๗๐) 

๐.๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๒.๕๐๐๐ 

ผลผลติท่ี ๒ : 
รัฐวิสาหกิจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของรัฐวิสาหกิจ
ในระบบ
ประเมินผลฯ 
สามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด
ในปีน้ันๆ 
(ร้อยละ ๕) 

๐.๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ 
 

๒.๕๐๐๐ 

น้ําหนักรวม ๑ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ ๕.๐๐๐๐ 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของปรมิาณผลผลิตท่ีทําได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลติตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

๒.๕ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐ 

 ๓๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
ผลผลติท่ี ๑  
สคร. ได้ตดิตามและประสานงานกับรัฐวิสาหกิจในเรื่องจํานวนเงินและงวดการนําส่งรายได้แผ่นดินอย่างเป็นระบบ 

และใกล้ชิด ท้ังนี้ สคร. จะมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบทันทีหากมเีหตุปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการนําส่งรายได้แผ่นดิน 
ทําให้ไม่สามารถนําส่งรายไดต้ามเป้าหมาย เพ่ือจะได้วางแผนจัดเก็บรายได้อย่างทันกาล 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

ผลผลติท่ี ๑ 
รัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพยม์ีผลประกอบประจําปี ๒๕๕๔ เปน็ไปตามท่ีประมาณการไว้ โดยมรีฐัวิสาหกิจ

บางแห่งนําส่งรายได้แผ่นดินก่อนกําหนดเวลาท่ีคาดการณไ์ว้ เนื่องจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรบัรองงบการเงินไดเ้ร็ว 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
ผลผลติท่ี ๑ 
๑. ตารางสรุปเงินนําส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ตลุาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) 
ผลผลติท่ี ๒ 
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
๓. คะแนนประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๖ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของส่วนราชการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวไพลดา ชาญกุล 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๓๙ 
คําอธิบาย : 

• ความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสว่นราชการ หมายถึง การท่ีส่วนราชการ
สามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิงภายในส่วนราชการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิง
ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

• พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 
๑. ด้านไฟฟ้า   
๒. ด้านน้ํามันเช้ือเพลิง 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
๑. ด้านไฟฟ้า 

๑.๑. ดําเนินการจัดตั้ง “คณะทํางานลดใช้พลังงาน” เรียบร้อยแล้ว ตามคําสั่ง สคร. ท่ี ๒๖๗/๒๕๕๕ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะทํางานลดการใช้พลังงาน ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๑.๒. ดําเนินการเชิญประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดมาตรการ/แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งท่ี ๒ 
๑.๓. ข้อมลูปรมิาณการใช้พลังงานไฟฟ้า(kWh) 
       ๑.๓.๑ ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อมลูล่าสุดเดือนตลุาคม ๒๕๕๕ 

ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖) 
๑.๔. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ตุลาคม ๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖) = ๑.๐๔ EUI 

๒. ด้านเช้ือเพลิง 
๒.๑ ดําเนินการเชิญประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดมาตรการ/แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งท่ี ๒  
๒.๒ ข้อมลูปรมิาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ข้อมลูล่าสุดเดือนตลุาคม ๒๕๕๕ 

ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖) 
๒.๓ ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตลุาคม ๒๕๕๕–สิงหาคม ๒๕๕๖) = ๖.๔๑ EUI 

สําหรับเดือนกันยายน ๒๕๕๖ อยูร่ะหว่างรอแจ้งปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิง 
ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการใช้ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและปรมิาณการใช้เช้ือเพลิงของเดอืน

กันยายน ๒๕๕๖ ในเบื้องต้น สคร. ได้ประเมินตนเองมคี่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเช้ือเพลิง มากกว่า ๐ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานท้ังหมดท่ีเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงและส่วนราชการท่ีตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้น            
ท่ีไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี ้

 
 

 ๓๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

๑. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี ้
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖)  
และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๖) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน และ  
ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. 
กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ 

๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ 

๐.๒๕๐๐ 
 
 
 

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตร 
การคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓ 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตร 

การคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตร 
การคํานวณท่ี สนพ. กําหนด โดยอยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 
ในกรณีท่ีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า ๐  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

หมายเหตุ :  
๑) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ ๐.๕๐๐๐) ในระดบัคะแนนท่ี ๒ จึงจะไดร้ับการประเมินผลระดับ

คะแนนท่ี ๓, ๔ และ ๕ 
๒) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี ๓, ๔ และ ๕ เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบัญญัตไิตรยางศ ์             

เพ่ือประเมินคะแนน 
๓) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด                  

มีค่าน้อยกว่า -๐.๓๓๓ ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๐.๐๐๐ คะแนน  
๔) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล  

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคดิค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหนว่ยงานในสังกัดท้ังหมด) 

 ๔๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

๒. ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี ้
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ํามันเช้ือเพลิง
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖) และรอบ ๑๒ 
เดือน (เมษายน ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๖) ตามรูปแบบท่ี สนพ. กําหนด  

๐.๕๐๐๐ 

๒ ๒.๑ มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเช้ือเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สนพ. กําหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖  

๐.๒๕๐๐ 

 ๒.๒ มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใช้จริง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ครบถ้วน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖  

๐.๒๕๐๐ 

๓ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๒๐๐ ถึง -๐.๓๓๓ 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 
๔ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง -๐.๐๙๑ ถึง -๐.๑๙๙ 
๐.๐๐๐๑ 

- 
๐.๕๐๐๐ 

๕ มีผลการคํานวณ EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด อยู่ในช่วง ๐ ถึง -๐.๐๙๐ 
ในกรณีท่ีผลการคาํนวณค่าดัชนีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง มากกว่า ๐  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕ รวมกัน เท่ากับ ๑.๕๐๐ คะแนน 

๐.๐๐๐๑ 
- 

๐.๕๐๐๐ 

 
หมายเหตุ :  

๑) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ ๐.๕๐๐๐) ในระดบัคะแนนท่ี ๒ จึงจะไดร้ับการประเมินผลระดับ
คะแนนท่ี ๓, ๔ และ ๕   

๒) การประเมินคะแนนในข้ันตอนท่ี ๓, ๔ และ ๕  เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนําไปเทียบบญัญัตไิตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
๓) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามสูตรการคํานวณท่ี สนพ. กําหนด    

ค่าน้อยกว่า -๐.๓๓๓ ส่วนราชการจะไดค้ะแนนระดับท่ี ๓, ๔ และ ๕  รวมกัน เท่ากับ ๐.๐๐๐ คะแนน 
๔) การประมวลคะแนนกรณีสว่นราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล   

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามข้ันตอน เพ่ือหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน  
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคดิค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด  

( =  ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดท้ังหมด / จํานวนหนว่ยงานในสังกัดท้ังหมด) 
 

 ๔๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

๓ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. ความครบถ้วนของข้อมูลการประหยดัพลังงาน 
   สคร. มีการจดัทําฐานข้อมลูพลงังานและรายงานต่อสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ทางเว็บไซต์ 

www.e-report.enegy.go.th  โดยจัดเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันตามแบบฟอรม์และรายงานการใช้พลังงานตามท่ี 
สนพ. กําหนด 

๒. การทบทวนแนวทางการประหยัดพลังงาน 
    สคร. ได้จดัประชุมทบทวนมาตรการ/แผนการประหยัดพลังงาน เมื่อวันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

เรียบร้อยแล้ว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
๑. สคร. มีบุคลากรเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๖ สคร.                    

มีบุคลากรท้ังสิ้น ๒๐๓ คน 
๒. สคร. มีการประชุมหลังเวลาราชการบ่อยครั้ง ทําให้ยากต่อการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
๓. สคร. มภีารกิจเร่งด่วนท่ีต้องมีการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการอย่างสม่ําเสมอ ซึง่จําเป็นต้องเปดิ

เครื่องปรับอากาศในบางส่วน จึงทําให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      

- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานการใช้พลังงานต่อกระทรวงพลังงานของข้อมูลไฟฟ้าและน้ํามนัเช้ือเพลิงของ สคร. ณ เดือนตุลาคม 

๒๕๕๕ – สิงหาคม ๒๕๕๖ จากเว็บไซตส์ํานักงานคณะกรรมการนโยบายและแผน    
๒. คําสั่ง สคร. ท่ี ๒๖๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานลดการใช้พลังงาน  
๓. มาตรการประหยัดพลังงานของ สคร. 

 
 

 ๔๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๗ ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสวัุฒินี เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวกานต์ ขําสังข์ 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๕๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๓๖ 
คําอธิบาย : 

• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗ 
กําหนดให้ส่วนราชการต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรบัทราบเป็นการท่ัวไป และ
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการไดด้ําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการลงร้อยละ ๓๐ – ๕๐  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในปีแรกไดค้ัดเลือกมาดาํเนินการ ๓ – ๕ กระบวนการ และ
ดําเนินการครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  

• นอกจากการลดระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงานแล้วในการพัฒนากระบวนการ เพ่ือตอบสนอง      
ความต้องการของประชาชนท่ีส่วนราชการได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการควรให้ความสําคญักับเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการสร้างภาพลักษณท่ี์ดีขององค์การ ดังนั้น     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้กําหนดให้การปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส่วนราชการระดับกรม 

• ระดับความสําเร็จของการปรับปรงุกระบวนการ หมายถึงส่วนราชการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ   
สร้างคณุค่า จํานวน ๓ กระบวนการ โดยมีรายช่ือกระบวนการท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดในคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท้ังนี้ การปรับปรุง
ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการท่ีชัดเจน โดยประเมินผลจากตวัช้ีวัดท่ีสะท้อนผล   
ของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ในด้านตา่งๆ เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
นวัตกรรมการให้บริการ การบรูณาการการทํางานของภาคส่วนต่างๆ และการลดต้นทุน เป็นต้น  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

๑. ไดจ้ัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” ให้สํานักท่ีเก่ียวข้อง
ทราบ ได้แก่ ๑) กระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสดุของรัฐวิสาหกิจ สํานักท่ีรับผิดชอบคือ สํานักกฎหมาย ๒) กระบวนการแต่งตั้ง
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สํานักท่ีรับผิดชอบคือ สํานักบริหารหลักทรัพย์ ๓) กระบวนการนําระบบ EVM มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ สํานักท่ีรับผิดชอบคือ สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พร้อมท้ังช้ีแจงแนวทางการจัดทํา
รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดท้ัง ๓ กระบวนการดังกล่าว 

๒. มีหนังสือติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ของกระบวนการท้ัง ๓ กระบวนการ 
๓. มีหนังสือตดิตามผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ของกระบวนการท้ัง ๓ กระบวนการ 
๔. สาํนักบริหารหลักทรัพย์ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการแต่งตั้งกรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลังเสร็จสิ้นแล้ว 
๕. มีหนังสือตดิตามผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ของกระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสดุของรัฐวิสาหกิจ 

และกระบวนการนําระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 
๖. สํานักกฎหมาย และสํานักบริหารหลักทรัพย์ ได้ดาํเนินการจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการสรรหา

ผู้บริหารสูงสดุของรัฐวิสาหกิจและกระบวนการนําระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของรฐัวิสาหกิจเสร็จสิ้นแล้ว 

 ๔๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑  ส่วนราชการจดัทําแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคณุค่าท่ีส่งผลต่อมิติภายนอก 

ด้านประสิทธิผล จํานวน ๓ กระบวนการ และกําหนดตัวช้ีวัดของกระบวนการ และ 
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดในการปรับปรุงกระบวนการ ตามรายช่ือกระบวนการ 
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

๒  - 
๓  ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดําเนนิการไดต้ามเกณฑ ์

การให้คะแนนของตัวช้ีวัดท่ีกําหนดในการปรับปรุงกระบวนการ  

๔  - 
๕ ผลสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการปรับปรุงกระบวนการก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ /นวัตกรรมการให้บริการ/การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่างๆ /การ
ลดต้นทุน  

หมายเหตุ :  
๑. รายช่ือกระบวนการท่ีกําหนดเป็นรายช่ือจากฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าของส่วนราชการ 

ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมจากผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หรือ 
จากรายช่ือกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีส่วนราชการระบุในข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๒. กรณีท่ีส่วนราชการต้องการปรับเปลี่ยนรายช่ือกระบวนการท่ีจะดําเนินการปรับปรุงให้แจ้งสํานักงาน ก.พ.ร 
ทราบภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ พร้อมแนบหลักฐานการทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่า ท้ังนี้ กระบวนการสร้างคุณค่า
จะต้องเป็นกระบวนการหลักของส่วนราชการท่ีส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ท้ังนี้ หากส่วนราชการ
ไม่ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือกระบวนการตามระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล่าวจะไม่รับพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
กระบวนการท่ีจะนํามาปรับปรุง  

๓. ให้ส่วนราชการจัดส่งรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนผลของการปรับปรุงกระบวนการ และเกณฑ์การให้คะแนน
ของตัวช้ีวัดภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ๑ ท้ังนี้ ส่วนราชการสามารถกําหนดตัวช้ีวัดของ
กระบวนการได้มากกว่า ๑ ตัวช้ีวัด โดยการกําหนดตัวช้ีวัดดังกล่าวควรกําหนดให้ครอบคลุมกับข้อกําหนดท่ีสําคัญด้านผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่าและ การลดต้นทุน ในกรณีท่ีส่วนราชการไม่จัดส่งรายละเอียดตัวช้ีวัด
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกล่าว จะถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๕๐๐๐ คะแนน  
 ๔. ให้ส่วนราชการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ๒ พร้อมกับการรายงานผล
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน 

 ๔๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการปรับปรงุกระบวนการ ๔ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. ส่งข้อมูลรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” ไปสํานักงาน ก.พ.ร.  

                   ๒. มีการติดตามผลการดาํเนินงาน รอบ ๖ เดือน ของกระบวนการท้ัง ๓ กระบวนการ พบว่ากระบวนการท้ังหมด
อยูร่ะหว่างดําเนินการ 
                   ๓. มกีารติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน ของกระบวนการท้ัง ๓ กระบวนการ พบว่าดําเนินการแล้วเสร็จ 
๑ กระบวนการ อยู่ระหว่างดําเนินการ ๒ กระบวนการ 
                  ๔. มีหนังสือติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ของกระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสดุของรัฐวิสาหกิจ และ
กระบวนการนําระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ พบว่าท้ัง ๒ กระบวนการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
                  เนื่องจาก สคร. คํานึงถึงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการการทํางานภายใน สคร. เป็นอย่างมาก 
การดําเนินงานจึงได้รับความร่วมมอืจากบุคลากรและสํานักท่ีรับผิดชอบของแต่ละกระบวนการเป็นอยา่งดี   
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     - 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      - 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. หนังสือ สคร. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๘๐๙/๓๘๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายละเอียด

ตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” 
๒. บันทึกข้อความ กพร. ท่ี กค ๐๘๐๙/๑๘,  กค ๐๘๐๙/๑๙, กค ๐๘๐๙/๒๐ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

เรื่อง การดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” 
๓. บันทึกข้อความ กพร. ท่ี กค ๐๘๐๙/๘๒, กค ๐๘๐๙/๘๓, กค ๐๘๐๙/๘๔ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖    

เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน ของตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” 
๔. บันทึกข้อความ กพร. ท่ี กค ๐๘๐๙/๑๓๑, กค ๐๘๐๙/๑๓๒, กค ๐๘๐๙/๑๓๓ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง ติดตามผลการดาํเนินงานรอบ ๙ เดือน ของตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” 
๕. บันทึกข้อความ สบล. ส่วนกํากับหลักทรัพย์ ท่ี กค ๐๘๐๖.๑/๕๗๔ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการดําเนินการรอบ ๙ เดือน ของตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสาํเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” 
                  ๖. บันทึกข้อความ กพร. ท่ี กค ๐๘๐๙/๑๗๘ และ กค ๐๘๐๙/๑๗๙ ลงวันท่ี ๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ติดตาม
ผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ของตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสาํเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” 

๗. บันทึกข้อความ สกร. ส่วนวิเคราะห์และประเมินผล ท่ี กค ๐๘๐๔.๑/๕๒๗ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  
เรื่อง ติดตามผลการดําเนินการรอบ ๑๒ เดือน ของตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสําเรจ็ของการปรับปรุงกระบวนการการนําระบบ 
EVM มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ” 

 ๔๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

๘. บันทึกข้อความ สกม. ท่ี กค ๐๘๐๓.๒/๙๘๗ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ติดตามผลการดาํเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือนของตัวช้ีวัดท่ี ๗ “ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ๔๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: การพัฒนาองค์กร 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๘.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสวัุฒินี  เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวกานต์  ขําสังข์ 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๕๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๓๖ 
คําอธิบาย : 

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูภาพรวมในปัจจุบันของ
ส่วนราชการท้ังโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชน ความท้าทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึง
แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนนิการของส่วนราชการ ตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือนําไปใช้
ประกอบเป็นข้อมลูการตรวจประเมินเพ่ือรับรองคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified Fl) และ             
วางแผนพัฒนาบุคลากรไดค้รอบคลุมทุกกลุม่  
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ในการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ สคร. ซึ่งมี ๑๕ ข้อ
คําถาม ผู้แทนของสํานัก/กอง/กลุ่ม ของ สคร. ท่ีเก่ียวข้องกับคําถามท้ัง ๑๕ ข้อ ไดร้วบรวม หารือและวิเคราะห์ข้อมลู           
โดย กพร. เป็นตัวแทนในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีถูกต้องครบถ้วนและ
ทันสมัย ท้ังนี้ รายงานลักษณะสําคัญขององค์การไดร้ับความเห็นชอบจาก ผอ.สคร. ก่อนจัดส่งให้ สํานกังาน ก.พ.ร. ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง
ออกเป็นดังนี้   

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดส่งรายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ ภายหลังวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖   
๒ - 
๓ จัดส่งรายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖   
๔ - 
๕ จัดส่งรายงานลักษณะสาํคัญขององค์การ ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ และรายงาน 

มีความครบถ้วนและทันสมัย  
 
เง่ือนไข: 

๑.  จัดทําข้อมูลลักษณะสําคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มท่ี ๑ : รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ๑ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. โดยเข้าท่ีเมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)   
โดยส่วนราชการต้องจัดทําข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 ๔๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

๒. จัดส่งรายงานลักษณะสําคัญขององค์การตามแบบฟอร์ม ๑ พร้อมท้ังบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน 
ลักษณะสําคญัขององค์การ 

๒ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
สคร. ได้จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ท่ีมีความครบถ้วน ทันสมัย  

และจัดส่งให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ได้รับความร่วมมือจากสํานัก/กอง/กลุ่ม ของ สคร. ในการตอบคําถามในข้อท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี ทําให้        

การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การควรเริ่มจัดทําตั้งแตต่้นปีงบประมาณ และควรนําข้อมูลท่ีได้จาก   

แต่ละสํานักท่ีรับผิดชอบในแต่ละข้อคําถามเข้าหารือในการประชุมผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง          
เป็นท่ียอมรับมากท่ีสดุ 
หลักฐานอ้างอิง :  
                   ๑. หนังสือ สคร. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๘๐๙/ ๓๔๙ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอส่งรายงานลักษณะ
สําคัญขององค์การ 
                   ๒. รายงานลักษณะสําคญัขององค์การ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
 

 
 
 
 
 
 

 ๔๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����   รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๘.๒ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสุกัญญา  ปาลิวนิช 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖ 
คําอธิบาย : 

• ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นการประเมิน   
โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource Development Survey) 
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) และจะมีการ
ประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจ
การพัฒนาองค์การ ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ 

•  การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการกําหนดนโยบายและ
เป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร 
ท้ังนี้ ส่วนราชการควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้
ประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะท่ีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดตี่อองค์การ อันนําไปสู่การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลให้องค์การมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององค์การ   

•  ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development Survey) ประกอบด้วย ๑๐ ข้อคําถาม ดังนี ้

๑. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล  
ท่ีชัดเจน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ 

๒. การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามคีวามชัดเจน และเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ 

๓. ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าการเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความรู้ 
ความสามารถ และผลงาน 

๔. ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 
๕. ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว้  

ซึ่งทําให้อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโน้มลดลง 
๖. ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้ดีข้ึน เช่น    

การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น 
๗. แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมีความสอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการ 
๘. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการ และ   

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
๙. การพัฒนาความรู้ ทักษะท่ีข้าพเจ้าได้รับช่วยให้ข้าพเจ้ามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
๑๐. บุคลากรในส่วนราชการของข้าพเจ้ามีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทําให้

การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����   รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ได้สาํรวจการพัฒนาองค์การของ สคร. ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๖  

สรุปผลได้ดังนี ้
ค่า Gap เฉลี่ย 

 
การพัฒนาบุคลากร งานสารสนเทศ การพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองค์การ 

ค่าเฉลี่ยกลาง 1.7 1.4 1.2 
Xmax 4.8 4.2 3.6 
ค่าเฉลี่ย Gap ของ สคร. 2.1 1.6 1.6 
เป้าหมายตัวช้ีวัด X2 ≤ค่าเฉลี่ยกลาง X2 ≤ค่าเฉลี่ยกลาง X2 ≤ค่าเฉลี่ยกลาง 

 

จากตารางพบว่า การพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ย Gap ของ สคร. สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลาง ดังนั้น เมื่อนํามาพิจารณา
ตามเกณฑ์การให้คะแนน สคร. จะใช้เกณฑ์การพิจารณากรณีท่ี ๒ ซึ่งเป้าหมาย สคร. จะต้องมีผลสํารวจการพัฒนาองค์การ
ประเด็นการพัฒนาบุคลากร ครั้งท่ี ๒ (๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

สูตรคํานวณคะแนน เป็นการนําค่าเฉลี่ยของผลสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (GAP) ครั้งท่ี ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของทุกส่วนราชการ (ค่าเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 

กรณีท่ี ๑ :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง

พอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) คร้ังท่ี ๑  
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีท่ี ๒ :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง

พอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP)  คร้ังท่ี ๑ 
มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
๑ X๒ ≥ Xmax  ๑ X๒  ≥ Xmax 
๒  

 

� − �� × � �� − �	
�
��	 − 	�	�� 	 

 
๒ 

 

� − �� × � �� − �	
�
��	 − 	�	�� 

๓  ๓ X๒ = X๑ 
๔  

๔ � + �� × � �	 − ��
�	 − ค่าเฉลี่ยกลาง

�� 	 

๕ X๒ ≤ X๑  ๕ X๒ ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
หมายเหตุ :   

X๑  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี ๑  
   (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 

X๒  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี ๒  
                                     (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖) 

 ๕๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����   รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

Xmax คือ ค่าสูงสดุของค่าเฉลี่ยสว่นต่างระหว่างความเห็นและความสําคญั (Gap) ครั้งท่ี ๑ ของ 
ทุกส่วนราชการ 

ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax ให้ทราบ พร้อมผลการสาํรวจครั้งท่ี ๑ ผ่านระบบ
ออนไลน ์
เง่ือนไข: 
 ๑. หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลกัสถิติท่ีกําหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจํานวนผู้ตอบข้ันต่ําของ
แต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนํา
ผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทนในการประเมินผลได ้

๒. ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) มีค่าสูงสุด
เท่ากับ ๙ (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ท้ังนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งท่ีบุคลากรในองค์การมีความเห็นกับ
ความสําคัญท่ีองค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหา
และดําเนินการแก้ไข 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญั 
ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร 

๑.๕ ค่า X๑ = ๒.๑ 
ค่า X๒ = ๑.๐ 

ค่าเฉลี่ยกลาง = ๑.๗ 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

สคร. มีค่า 

 X๒ ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑. ได้นําผลสํารวจการพัฒนาองคก์ารของ สคร. ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๖  

มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การของ สคร. ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ค่าเฉลี่ย Gap = ๑.๐ 

ซึ่งมีค่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยกลาง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

 ๕๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����   รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การครั้งท่ี ๑ สคร. เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
๒. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การครั้งท่ี ๒ สคร. เมื่อวันท่ี ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๘.๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสุกัญญา  ปาลิวนิช 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖ 
คําอธิบาย : 

• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมท่ีต้องกําหนดในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนาบุคลากรท่ีจัดทําข้ึนควรสอดคล้องกับทรัพยากรและความจําเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวช้ีวัดท่ี ๘.๒ 

• วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
บุคลากรของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ครั้งท่ี ๑ ประกอบกับข้อมูลกรอบโครงสร้างอัตรากําลังของบุคลากรในองค์การ และพันธกิจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

สํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้นําข้อมูลจากปัจจัยนําเข้า และแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งท่ี ๑ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และลักษณะสําคัญขององค์การ โดยได้ผลสรุปออกมาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรฯ จํานวน ๓ โครงการ 
และ ๓ กิจกรรม ท้ังนี้ สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีได้นําส่งแผนพัฒนาบุคลากรฯ ดังกล่าวให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  
เป็นท่ีเรียบร้อบแล้ว 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

วัดความสําเร็จของผลลัพธ์จากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วน 

ตามประเด็นในแบบฟอรม์ และไมส่อดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
๓ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน 

ตามประเด็นในแบบฟอรม์ แต่ไมส่อดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนาํเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แตส่อดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

๔ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน 
ตามประเด็นในแบบฟอรม์ และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนาํเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์  

๕ แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน 
ตามประเด็นในแบบฟอรม์ และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนาํเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
และ ผลการสํารวจครั้งท่ี ๒  

 

 ๕๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เง่ือนไข: 
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้า และแผนการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยข้อมูลปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งท่ี ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ลักษณะสําคัญขององค์การ 

๒. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์มท่ี ๒ : แผนพัฒนา
บุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑)  
โดยส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมบันทึกในแผ่นซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้  
หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน ๐.๒ คะแนน 

๓. ผลการสํารวจครั้งท่ี ๒ จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  
หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๕ 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

๑.๕ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้นําข้อมูลปัจจัยนําเข้า ได้แก่ สรุปผลแบบสํารวจ

ความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พร้อมท้ัง ผลการสํารวจออนไลน ์
ครั้งท่ี ๑ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และลักษณะสําคัญขององค์การมาใช้ประกอบในการจัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากรฯ  
โดยผลการสํารวจออนไลน์ครั้งท่ี ๑ พบว่า สคร. มีค่าเฉลี่ย Gap โดยรวมในด้านทรัพยากรบุคคลเท่ากับ ๒.๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
กลางเท่ากับ ๑.๗ สํานักงานเลขานุการกรม (สล.) ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี จึงได้ดําเนินการพิจารณานําปัจจัยนําเข้าดังกล่าว จัดทําเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรฯ จํานวน ๓ โครงการ และ ๓ กิจกรรม ส่งสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ ปัจจุบัน 
สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้แจกแบบสํารวจดังกล่าวให้กับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําใน สคร. ร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือนํามาสู่การสรุปผล และดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
จํานวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรมดังกล่าว  เมื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร พบว่า ผลการสํารวจคร้ังท่ี ๒ 
ค่า Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สคร. ลดลงจากเดิม ๒.๑ เป็น ๑.๐ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

๑. แบบสํารวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. ความร่วมมือจากข้าราชการสํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ต่างๆ ใน สคร. ในการกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. รายงานสรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

 ๕๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. หนังสือสํานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ท่ี กค ๐๘๐๑.๓/๓๗๐ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖  

เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. แบบสํารวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. รายงานสรุปผลแบบสํารวจความพึงพอใจ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔. ภาพกิจกรรม การดาํเนินงาน และช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

บุคคลภายใน สคร. เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  Website และเวทีสมัมนา สคร.  
๕. บันทึกข้อความต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่ระดับบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๙.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวภทัรา นิยะถิรกุล ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายณัฐ กาญจนศิร ิ  

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๕๓ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๘๒ 
คําอธิบาย : 

• ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญัต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ เป็นการประเมินโดยใช้
แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสาํรวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey)  

• ข้อคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย ๖ ข้อคําถาม ดังนี ้

• ๑๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการมคีวามพร้อมใช้งาน3 ช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน              
ได้อย่างต่อเนื่อง 

• ๑๒. ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถจัดการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (เช่น ไฟดับ ไวรัส เป็นต้น) 

• ๑๓. ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 

• ๑๔. ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ 
ได้รวดเร็ว 

• ๑๕. ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนบัสนุนการสื่อสารองค์ความรู ้(KM) และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้   
ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best/Good Practices) 

• ๑๖. เครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Network) ของส่วนราชการ ช่วยอํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน         
ของข้าพเจ้า 

 
หมายเหตุ: 

•  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณด์้านฮาร์ดแวร์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมลูและสารสนเทศ รวมท้ังโปรแกรมปฏิบัติการซอร์ฟแวร์ต่างๆ ภายใน 
ส่วนราชการ 

•  ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสว่นราชการ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น 

•  ข้อมูลและสารสนเทศ  

•  ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ ์

• ในรูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณต์่างๆ ของส่วนราชการ 

• สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ท่ีไดผ้่านการเปลีย่นแปลงหรือ 
 

 ๕๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

• มีการประมวลผลหรือวิเคราะห์สรปุผลด้วยวิธีการตา่งๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ 

•  ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมคีวามสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ต่างๆ ท่ีชัดเจน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมท้ังจัดเก็บอยู่ในแหล่งท่ีผู้เก่ียวข้องสามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก  
(อยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เป็นอย่างต่ํา) 

•  เครือข่ายคอมพิวเตอร ์หมายถึง การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์เครือข่าย
ต่างๆ เข้าดว้ยกันภายในส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้นําข้อมูลจากปัจจัยนําเข้า และแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งท่ี ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้ผลสรุปออกมาเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
จํานวน ๓ โครงการ ได้แก่  

๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. โครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจําปี ๒๕๕๖ 
๓. โครงการพัฒนาระบบงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ 

(Web Portal) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ

ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งท่ี ๑ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี ้
กรณีท่ี ๑ :     

ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง
พอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) คร้ังท่ี ๑  

น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีท่ี ๒ :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง

พอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP)  คร้ังท่ี ๑ 
มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
๑ X๒ ≥ Xmax  ๑ X๒  ≥ Xmax 
๒  

 

� − �� × � �� − �	
�
��	 − 	�	�� 	 

 
๒ 

 

� − �� × � �� − �	
�
��	 − 	�	�� 

๓  ๓ X๒ = X๑ 
๔  

๔ � + �� × � �	 − ��
�	 − ค่าเฉลี่ยกลาง

�� 	 

๕ X๒ ≤ X๑  ๕ X๒ ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
 
 

 ๕๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

หมายเหตุ:   
X๑  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี ๑  

   (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 
X๒  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี ๒  

                                     (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖) 
Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี ๑ ของทุกส่วนราชการ  
ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบค่าเฉลี่ยกลาง และค่า Xmax พร้อมผลการสํารวจครั้งท่ี ๑ ผ่านระบบออนไลน์ 

เง่ือนไข:  
� ตัว ช้ี วัด  ๙ .๑ หากมีผู้ ตอบน้อยกว่าจํ านวนกลุ่ มตั วอย่ างตามหลักส ถิติ ท่ี กํ าหนดไ ว้  (สามารถ           

ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบข้ันต่ําของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 
๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได ้

� ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ ๙ (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ท้ังนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งท่ีบุคลากรในองค์การ    
มีความเห็นกับความสําคัญท่ีองค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดยการหา
สาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญั 
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

๑.๕ ค่า X๑ = ๑.๖ 
ค่า X๒ = ๐.๖ 

ค่าเฉลี่ยกลาง = ๑.๔ 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

สคร. มีค่า 

 X๒ ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้นําข้อมลูปัจจัยนาํเข้า และ

แผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งท่ี ๑ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้ประกอบ 
ในการจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ท้ังนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการพิจารณาเพ่ือหาแนวทาง 
จากปัจจัยนําเข้านั้นๆ โดยได้ผลสรุปออกมาเป็นศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน ๓ โครงการ เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องค์การของ สคร. และไดด้ําเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

ความร่วมมือจากบุคลากร สคร. 

 ๕๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
ความไมเ่ข้าใจของบุคลากรถึงขีดจาํกัดของระบบสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
บันทึกข้อความ ศทส. ท่ี กค ๐๘๐๒.๑/๑๐๐ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจดัทําแผนพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวภทัรา นิยะถิรกุล ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายณัฐ กาญจนศิร ิ  

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๕๓ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๘๒ 
คําอธิบาย : 

•  จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ      
ใน ๑๐ ข้อ โดยมแีนวทางการตรวจประเมิน ดังนี ้ 

ข้อมูลเชิงประจกัษ์ด้านประสิทธภิาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 

๑. มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมท่ีใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 

 มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็นยุทธศาสตร ์
ของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

๒. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผ์ลการดําเนินการ  มีการนําข้อมลูและสารสนเทศของส่วนราชการ มาใช้ในการ
วิเคราะหผ์ลการดาํเนินการ และนาํไปปรับปรุง/พัฒนางาน 

๓. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความนา่เช่ือถือ
ของข้อมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 

 

 มีการกําหนดผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบข้อมลูและการจดัเก็บ
ข้อมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการจดัเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลแต่ละประเภทในระบบฐานข้อมูล ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 มีระบบการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึง (Login) ท่ีสามารถ Verify 
User name และ Password  

๔. มีการอัพเดทข้อมลูท่ีจําเป็นอย่างสม่ําเสมอและ
ทันท่วงที 

 มีการตรวจรอบของการจดัเก็บข้อมูลแตล่ะประเภท พร้อมท่ีจะ
นําไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

๕. มีระบบสืบค้นข้อมลูบนเว็บไซต์ของ 
ส่วนราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มีระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) บนเว็บไซต์ของ  
ส่วนราชการ ท่ีสามารถค้นหาได้ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ 
และในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๖. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรยีนของผู้ใช้งาน 

 มีการนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน
สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงให้ดข้ึีน 

๗. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการ
สํารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

 มีการสาํรองข้อมูลสารสนเทศ (Back up) ในระบบ Intranet 
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/สัปดาห์ และในระบบ Internet อย่างน้อย 
๑-๒ ครั้ง/เดือน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งสามารถพิจารณาจากความสําคญั ปริมาณงาน Transaction 
และสถิตคิวามเสียหายท่ีพบในอดตีท่ีผ่านมา 

 

 ๖๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

 
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ด้านประสิทธภิาพ 

ของระบบสารสนเทศ 
เกณฑ์การตรวจประเมิน 

๘. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบ 
ความปลอดภัยของเครือข่ายครอบคลุมทุกโฮสต์ (Host) รวมถึง
เส้นทางท่ีข้อมูลอาจเดินทาง เพ่ือป้องกันทรัพยากร         
ระบบสารสนเทศ และข้อมูลบนเครือข่ายภายในส่วนราชการ 

 มีการตดิตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของส่วนราชการ และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัยท่ีมีต่อ
ระบบข้อมลู ท่ีเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๙. มีแผนบรหิารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 มีแผนบรหิารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
กระบวนการท่ีแสดงถึงการตอบสนองต่อการบุกรุกท่ีเสีย่งต่อ
การทํางานของระบบสารสนเทศ ท่ีครอบคลุมถึงการสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องภายใตส้ภาวะวิกฤต (เช่น ไฟไหม้ 
น้ําท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น) เพ่ือให้สามารถลดความเสียหาย
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนและ
ดําเนินการตามแผน 

๑๐.  มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้องและทันสมัย  มีการกําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูลใหเ้หมาะสม
กับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบสารสนเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรหัสผ่าน (Password) เมื่อ
ผู้ใช้งานระบบลาออก  
พ้นจากตําแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน และมีการทบทวนสิทธ์ิ
การเข้าถึงอย่างสม่ําเสมอ 

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ พบว่ามีข้อมลูเชิงประจักษ์ดังนี ้
- มีฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมท่ีใช้สนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
- มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินการ 
- มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความนา่เช่ือถือของข้อมูลท่ีจัดเก็บ ในระบบฐานข้อมลู 
- มีการอัพเดทข้อมูลท่ีจําเป็นอย่างสม่ําเสมอและทันท่วงที 
- มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 

๖๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

- มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสํารองข้อมูลสารสนเทศ 
- มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศ 
- มีแผนบริหารความเสี่ยงดา้นคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
- มีระบบ Access Right ท่ีถูกต้องและทันสมัย 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดท่ี ๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ มีดังนี ้

การประเมิน น้ําหนัก  
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๙.๒ จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

๑.๕ 
 

≤๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
จํานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ 
ของระบบสารสนเทศ 

๑.๕ ระดับ ๕ 
มีจํานวน ๑๐ ข้อมูล 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ความร่วมมือจากบุคลากร สคร. 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
บุคลากร สคร. ขาดความเข้าใจในข้อจํากัดของระบบสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป : 
ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ความร่วมมือจากบุคลากร สคร. 

หลักฐานอ้างอิง :  
บันทึกข้อความ ศทส. ท่ี กค ๐๘๐๒.๑/๑๐๐ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจดัทําแผนพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 

๖๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญัต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรงุวัฒนธรรมองค์การ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสวัุฒินี  เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล  

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๕๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๓๗ 
คําอธิบาย :  

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบสํารวจบรรยากาศ
ภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development Survey) และจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง
ความเห็นและความสําคัญขององค์การ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ 

• ข้อคําถามในแบบสํารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey)  ประกอบด้วย ๑๔ ข้อ 
ดังนี ้

o ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 
o ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่าผู้บริหาร สามารถบริหารจดัการองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ตามยุทธศาสตร ์
o ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏบิัติงานได้

อย่างอิสระ เพ่ือการพัฒนาองค์การให้ดีข้ึน 
o สภาพแวดล้อมการทํางาน ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างมีความสุข 
o ปริมาณงานท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
o ข้าพเจ้าไดร้ับการสนับสนุนให้มอุีปกรณ์และเครื่องมือท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ 
o  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเพ่ือใหส้่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 
o ส่วนราชการของข้าพเจ้ามกีารให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรท่ีทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม 
o ข้าพเจ้าสามารถขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน ไดต้ลอดเวลา รวมท้ังได้รบัการสนับสนนุ

เพ่ือให้การทํางานประสบความสําเร็จ 
o ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานของข้าพเจ้ามักจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพ่ือช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติงาน 
o ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และการทํางานท่ีมีคณุภาพด ี
o ส่วนราชการของข้าพเจ้าสามารถปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณภ์ายนอกท่ีส่งผลตอ่

การบรรลุภารกิจ 
o ข้าพเจ้ารู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย และช่วยให้ข้าพเจา้ไดเ้รียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ

ใหม่ๆ และมีประสบการณม์ากข้ึน 
o ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการนําการเรยีนรู้จากบุคลากรภายใน ผูร้บับริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมาใช้

ในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ข้ันตอนทํางานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
หมายเหตุ: 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ ตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการสํานักข้ึนไป 
 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารของส่วนราชการ หรือ ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ข้ึนอยู่กับระดับหรือ
ตําแหน่งของผู้ตอบแบบสํารวจ 

๖๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

 สภาพแวดล้อมการทํางาน หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวบุคลากรในส่วนราชการ ท่ีเอ้ืออํานวยให้คนทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วย อาจเป็นได้ท้ังสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน สถานท่ีทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทนสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ 
 อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  
ท่ีส่วนราชการจัดหาให้บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็น 
 ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน หมายถึง ผูบ้ังคับบัญชาช้ันต้น (ผู้อํานวยการกลุ่ม/ส่วน หรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย) 
 ปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การท่ีส่วนราชการมีความตื่นตัว สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวให้ทันต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ เช่น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
รัฐบาล เป็นต้น 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

ได้สาํรวจการพัฒนาองค์การของ สคร. ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๖              
สรุปผลได้ดังนี้  

ค่า Gap เฉลี่ย 
 

การพัฒนาบุคลากร งานสารสนเทศ การพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

ค่าเฉลี่ยกลาง 1.7 1.4 1.2 
Xmax 4.8 4.2 3.6 
ค่าเฉลี่ย Gap ของ สคร. 2.1 1.6 1.6 
เป้าหมายตัวช้ีวัด X2 ≤ค่าเฉลี่ยกลาง X2 ≤ค่าเฉลี่ยกลาง X2 ≤ค่าเฉลี่ยกลาง 

สคร. ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อ ผอ.สคร.  
โดยได้นําข้อมูลจากปัจจัยนําเข้า และแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ได้แก่ ผลการสํารวจออนไลน์ครั้งท่ี ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ผลสรุปออกมาเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ จํานวน ๑๐ โครงการ/ กิจกรรม
ได้แก่ 

๑) กิจกรรมสื่อสารเชิงรุก 

๒) กิจกรรมถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายขององค์การสู่ระดับหน่วยงาน 

๓) กิจกรรมสื่อสารสองทาง  (Two-Way Communication) 

๔) โครงการปรับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

๕) โครงการศึกษาการกําหนดมาตรฐานในการทํางาน 

๖) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรวัสดุอุปกรณ ์

๗) โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรไว้กับ สคร. 

๘) กิจกรรม Team Building 

๙) โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์แห่งป ี

๑๐) กิจกรรมสร้างเสริมการตัดสินใจเพ่ือปรับตัวได้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง   

 ๖๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนนมีความสอดคล้องกับผลการสํารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) ครั้งท่ี ๑ แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี ้
 

กรณีท่ี ๑ :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง

พอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP) คร้ังท่ี ๑ 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยกลาง 

 กรณีท่ี ๒ :     
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญต่อความพึง

พอใจของบุคลากรภายในองค์การ (GAP)  คร้ังท่ี ๑ 
มากกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ  ระดับคะแนน สูตรการคํานวณ 
๑ X๒ ≥ Xmax  ๑ X๒  ≥ Xmax 
๒  

 

 

 
๒ 

 

 

๓  ๓ X๒ = X๑ 
๔  

๔ 
 

๕ X๒ ≤ X๑  ๕ X๒ ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 
หมายเหตุ:   

X๑  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี ๑  
   (๑๗ ธ.ค. ๕๕ – ๔ ม.ค. ๕๖) 

X๒  คือ ส่วนต่าง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ ครั้งท่ี ๒  
                                     (๑๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๖) 

Xmax คือ ค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งท่ี ๑ ของทุกส่วนราชการ 
       ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งค่าเฉลี่ยกลาง และคา่ Xmax ให้ทราบ พร้อมผลการสํารวจครั้งท่ี ๑ ผ่านระบบ

ออนไลน ์
เง่ือนไข:  

๑. ตัว ช้ี วัด ๑๐.๑ หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ ท่ี กําหนดไว้ (สามารถ           
ตรวจสอบจํานวนผู้ตอบข้ันต่ําของแต่ละส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบการสํารวจออนไลน์) จะได้คะแนนตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 
๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากไม่สามารถนําผลการสํารวจมาใช้เป็นตัวแทน ในการประเมินผลได ้

๒. ส่วนต่ า งระหว่างความ เห็นและความสํ าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ  
(GAP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ ๙ (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ท้ังนี้ หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่าสิ่งท่ีบุคลากรใน
องค์การมีความเห็นกับความสําคัญท่ีองค์การมุ่งเน้นมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น หน่วยงานควรดําเนินการพัฒนาองค์การโดย
การหาสาเหตุของปัญหาและดําเนินการแก้ไข 

 ๖๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  ๙ เดือน 
���� รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสําคญั 
ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรบัปรุง 
วัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕ ค่า X๑ = ๑.๖ 
ค่า X๒ = ๐.๗ 

ค่าเฉลี่ยกลาง = ๑.๒ 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

สคร. มีค่า 

 X๒ ≤ ค่าเฉลี่ยกลาง 

๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
๑.  ได้นําผลสํารวจการพัฒนาองคก์ารของ สคร. ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๖  

มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร แผนปรับปรุงสารสนเทศ และแผนปรบัปรุงวัฒนองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. แจ้งเวียนให้ทุกสํานัก/ศูนย/์กลุม่งานรับทราบและนําแผนดังล่าวไปปฏิบัติตาม 
๓. ผลสํารวจครั้งท่ี ๒ มคี่า GAP เท่ากับ ๐.๗ ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการฯ  คณะทํางานฯ และสํานัก/ศูนย์/กลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํา

แผนดังกล่าว  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
เห็นควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทุกป ี

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การครั้งท่ี ๑ สคร. เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

๒. ผลสํารวจการพัฒนาองค์การครั้งท่ี ๒ สคร. เมื่อวันท่ี ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 

����  รอบ ๑๒ เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : ๑๐.๒ ระดับความสาํเร็จของการจดัทําแผนพัฒนาปรบัปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสวัุฒินี  เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล  

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๕๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๓๗  
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การของส่วนราชการท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์จัดลําดับ
ความสําคัญ ส่วนราชการอาจจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือกําหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน โดยเน้นดําเนินการ  
ในเรื่องท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากนี้ในการทําแผนต้องคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควรกําหนด
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการติดตามว่าแผนดําเนินการครบถ้วน 
ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การทําแผนท่ีดีควรทําให้ครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญ 
ท่ีจะต้องคํานึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนท่ีจะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่ง
ในการสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในองค์การ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
๑. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาองค์การของ สคร. ท่ี ๓๔/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๒. ได้แต่งตั้งคณะทํางานบริหารการเปลี่ยนแปลงของ สคร. ท่ี ๓๕/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๓. ประชุมร่วมกับคณะทํางานบริหารการเปลีย่นแปลงของ สคร. และสาํนัก/ศูนย์/กลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร แผนปรับปรุงสารสนเทศ และแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
๔. นําเสนอแผนดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การ ของ สคร.  
๕. จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖                  

ให้สํานักงาน ก.พ.ร.  
๖. ได้แจ้งเวียนให้สํานัก/ศูนย/์กลุม่งานของ สคร. รับทราบแผนฯ และนําไปปฏิบัติ  

 

 ๖๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 

����  รอบ ๑๒ เดือน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

๑ จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒ แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นใน

แบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจยันําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
๓ แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามประเด็นใน

แบบฟอร์ม แตไ่มส่อดคล้องกับข้อมูลปัจจยันําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แตส่อดคล้องกับข้อมลูปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

๔ แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามประเด็นใน
แบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจยันําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์  

๕ แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม 
และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะหแ์ละผลการสํารวจครั้งท่ี ๒   

 
เง่ือนไข: 

๑. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีเป็นผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบสํารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ในครั้งท่ี ๑ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ  

๒. จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์มท่ี ๒ : แบบฟอร์ม
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) โดยส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ พร้อมท้ังบันทึกในแผ่นซีดีรอม  ท้ังนี้ หากส่วนราชการส่งข้อมูลล่าช้าจะถูกหักคะแนน 
๐.๒ คะแนน 

๓. ผลการสํารวจครั้งท่ี ๒ จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ      
หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลง ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ ๕ 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐ 

 ๖๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 

����  รอบ ๑๒ เดือน 
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 

ได้จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร และแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖           
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยกรอกข้อมลูครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอรม์ และมคีวามสอดคล้องกับ
ข้อมูลปัจจัยนําเข้าท่ีใช้ในการวิเคราะห ์ได้แก่ ลักษณะสําคญัขององค์กร ผลสํารวจการพัฒนาองค์การครั้งท่ี ๑ ท่ี สคร. มีคา่เฉลีย่ 
Gap ท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลาง และนาํผลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลปจัจัยนําเข้าในการวิเคราะห์หาโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา สคร.               
ณ สิ้นปีงบประมาณผลสาํรวจการพัฒนาองค์การครั้งท่ี ๒ มีค่าเฉลี่ย Gap เท่ากับ ๐.๗ มีค่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของส่วนราชการอ่ืน 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการฯ  คณะทํางานฯ และสํานัก/ศูนย์/กลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องใน            
การจัดทําแผนดังกล่าว 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      
การจัดแผนดังกล่าวควรมีการจัดทําอย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๒. บันทึกเสนอแผนพัฒนาบุคลากรและแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การของ สคร. ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๑ ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาววันวิสาข์ เติมธงชัย  

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๖๗ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๓๐ 
คําอธิบาย : 

• ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เป็นการวัดประเมินจาก
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับ       
ค่าเป้าหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan) 

• เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ัง 
สอดคล้องกับแนวทางดําเนินการตามแผนการสง่เสรมิและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ส่วนราชการและ
จังหวัดดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของส่วนราชการและจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในหน่วยงาน 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ตามแผนปฏิบัติงานโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) คือ กระบวนงานการคัดสรรบุคคลเพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง สคร. ได้ดาํเนินการวิเคราะห์ปัญหาของ
หลักเกณฑ์ในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนแล้ว ได้ดําเนินการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกในประเด็นท่ีจะมกีารพัฒนาปรบัปรุง ๒ ครั้ง และไดส้รุปผลความคิดเห็นจากท่ีประชุมต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจและการนําหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรตามประกาศ
คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจและไดน้ําเสนอต่อคณะรัฐมนตรเีรียบร้อยแลว้ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนท่ี ๑ (Milestone) และระดับความสําเร็จถ่วง
น้ําหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีกําหนดในระดบัคะแนนท่ี ๒-๕ 

ระดับ รายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ดําเนินการไดต้ามแผนงานท่ีวางไว้ และมีการรายงานผลความก้าวหน้าครบถ้วน

ตามท่ีกําหนด (ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
เท่ากับ ๑ คะแนน 

๒ 

คะแนนเฉลีย่ความสําเร็จถ่วงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

เท่ากับ ๒ คะแนน 
๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 
๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 
๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
 

 ๗๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

    
KPI (n) ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จเมื่อเทียบ

กับค่าเป้าหมาย 
ค่าคะแนน (Xi) 

๑. มีการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์การ

คัดสรรบุคคลเพื่อขึ้นบัญชี

รายชื่อฯ โดยการจัด

ประชุมรับฟังความคิดเห็น

จากหนว่ยงานภายนอก 

๑ คร้ัง  ๒ คร้ัง มากกว่า ๒ 

๒.มีหน่วยงานภายนอก           

ที่ เ ป็ น ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย                      

เข้าร่วมการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น         

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕.๗๑ มากกว่า ๒ 

๓. หน่วยงานภายนอก               

ที่เข้าร่วมการประชุม             

รับฟังความคิดเห็น               

มีความพึงพอใจต่อ               

ร่างหลักเกณฑ์ที่ได้

ปรับปรุงใหม ่

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๑.๙๘ มากกว่า ๒ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ๖/๓ = ๒ 

สคร. อยู่ในกลุ่ม P๒ – เป็นข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ท่ีมีผลกระทบสูงแต่แผนการดําเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร   
ค่าน้ําหนัก เท่ากับ ๑.๕ ดังนั้น ผลคะแนน =(๒x๑.๕)+๑ = ๔ คะแนน 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ําหนัก 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๔ ระดับ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๖๐๐ 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ : 
 - สคร. โดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการ สคร. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา

บัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจและการนําหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดสรรตามประกาศคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย กระทรวงท่ีมีรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด 

รัฐวิสาหกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

 ๗๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดให้มีการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ – 

๑๖.๓๐ น. ณ ห้องวายุภักษ์ ๔ ช้ัน ๔ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลงั และวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๗ 

สคร พร้อมท้ังเผยแพร่ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ลงในเว็บไซต์ของ 

สคร. (www.sepo.go.th) เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือฯ เพ่ือให้การดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือฯ เป็นไปด้วย

ความรอบคอบ พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และนําร่าง

หลักเกณฑแ์ละวิธีการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบ 

- หน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น มจีํานวนหน่วยงานภายนอกท้ังสิ้น ๖๖ แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 

๘๕.๗๑ 

- การประเมินผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น มีผูเ้ข้าร่วมประชุมรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอก 
จํานวน ๑๓๐ คน และตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๘ จากผูเ้ข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น       
โดยมผีู้เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๘  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

การไดร้ับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการรบัฟังความคิดเห็นและมมุมองท่ีหลากหลาย ครอบคลุม
ส่งผลให้การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส มคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน รวมท้ังสร้างความโปร่งใสในการไดม้าซึ่งบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามเจตนารมณ์ในบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดม้ีมตเิมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ อนุมัตแิละเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
ดังนี ้

๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. …. ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างพระราชบัญญัติท่ีสํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

๒. มอบใหก้ระทรวงการคลังศึกษาและจดัทําร่างกฎหมายลําดับรองท่ีจําเป็นเพ่ือรองรับการประกาศใช้ควบคู ่  
กับร่างพระราชบญัญัตคิุณสมบตัิมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ในระหว่างการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมกฤษฎีกา โดยใหส้ามารถแต่งตั้งคณะทํางานต่างๆ หรือว่าจ้างท่ีปรึกษาข้ึนเพ่ือดําเนินการ
ดังกล่าว และแจ้งใหก้ระทรวงการคลงัดําเนินการต่อไป 

ท้ังนี้ ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การดํารงตาํแหน่งและ
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
����  รอบ  ๙ เดือน 
����  รอบ ๑๒ เดือน 

การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา จึงอาจจะกระทบต่อคณุสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลท่ีจะเข้ารับการคัดสรรเป็นกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการจดัทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

 
ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :      

-   

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. สาํเนาบันทึกข้อความ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๘๐๖.๑/๕๑๘ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการประชุม

รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ กระบวนงานการคัดสรรบุคคคลเพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๒. สาํเนาบันทึกข้อความ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๘๐๖.๑/๓๒๑๐ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม
รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๓. สาํเนาบันทึกข้อความและสาํเนาหนังสือ สคร. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๘๐๖.๑/ว.๑๐๑ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเหน็เก่ียวกับการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๔. สําเนาหนังสือ สคร. ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค ๐๘๐๖.๑/ว.๑๐๒ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๕. สาํเนาหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/๑๐๗๖๙ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ร่างพระราชบญัญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

๖. สําเนาหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๘๐๖.๑/๑๒๕๗๘ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรือ่ง                
ร่างพระราชบญัญัตคิุณสมบตัิมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
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