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สารบัญ
 
          หน้า 

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

๒. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  กระทรวงการคลัง 

     มิติที่ ๑  มติิด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
 ๑. ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยทุธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการบรรลุเป้าหมาย               
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑  รายได้สุทธติอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ                         -
                     ปีงบประมาณ (รอ้ยละ) 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒  ร้อยละความสําเร็จของผลลัพธ์ตามมาตรการ                        -
                      ด้านการคลังและการเงินที่เกีย่วกับประชาชน 
                      เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรฐับาล๑                  
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑  ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินโครงการลงทุน                           -   
                     ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็ง ๒๕๕๕ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกัในการดําเนินการ                       -
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง๑ 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนกั                       -
                     ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
                     ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของยทุธศาสตรข์้าวไทย 

   ๑) ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้นของมูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ 

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

                       ๑) อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย  
                          เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกในด้าน 
                          การไดร้บัสินเชื่อ 

๒) อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย                      
     เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลกในด้าน 
     การชําระภาษ ี

  
 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ 

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

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน๑           - 
 ๒. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 
 ตัวชี้วดัที ่๒.๑  ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ                                    -

  บรษิัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ จํากดั (ร้อยละ)๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒    จํานวนทีร่าชพสัดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ (แหง่)๑                 -
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๓    ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานตามแผนการนําระบบประเมินผล                ๗ -๑๐

คุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช้ (SEPA) 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี         ๑๑ -๑๒

ว่าด้วยการให้เงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑    
 ๓. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑       ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑  ระดับความสําเร็จของการศกึษาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน        ๑๓ -๑๔

                         ระหว่างรัฐวสิาหกิจกลุ่มไฟฟา้และกลุ่มส่ือสาร 
                         (Fiber Optic Network Sharing) 

    ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒  ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการปรับปรุงหลกัเกณฑ์       ๑๕ -๑๗
                       และวิธีการ จัดทําบัญชรีายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

   ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓  ระดับความสําเร็จของร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย    ๑๘ -๑๙   
                      การตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔  รายได้ทีจ่ัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรพัย์ของรฐั             ๒๐ –๒๑
                     เป็นไปได้ตามเป้าหมาย (ล้านบาท)   

  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๕  ระดับความสําเร็จของการนาํเสนอแนวทางการดําเนินการ     ๒๒ –๒๓
                     เกีย่วกับเงนิคงเหลือจากการดาํเนินโครงการออกสลากพเิศษ 
                     แบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒  ตัวชี้วดัตามเป้าหมายผลผลิตส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑  ร้อยละของรฐัวิสาหกิจและหลักทรัพยข์องรัฐทีส่ามารถจัดเก็บ   ๒๔–๒๕

                     ได้ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒  รัฐวิสาหกจิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของรฐัวิสาหกิจ               ๒๖ - ๒๗ 
                      ในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจสามารถปรบัปรุง 
                      ประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑท์ี่กาํหนด 
                      ในปี ๒๕๕๒    

  ตัวชี้วัดที่ ๔ 
 
 ตัวชี้วัดที่ ๕ 
 ตวัชี้วัดที่ ๖        

ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องทีต่้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง       ๒๙ –๓๐
ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 
ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูก้ําหนดนโยบาย                                        ๓๑ – ๓๒ 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตราการป้องกันและปราบปราม    ๓๓ - ๓๕ 
การทุจรติ 

มิติที่ ๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
 ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายภาพรวม 
  ตัวชี้วัดที่ ๗.๑  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน                ๓๗ -๓๘

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         ๓๙ - ๔๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๗.๓  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน                  ๔๑ - ๔๒ 

 ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน                                             ๔๓ -๔๕
 ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการจดัทาํต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต                                       ๔๖ -๔๘
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริม                         ๔๙ -๕๑

ธรรมาภิบาล (Roadmap) 
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มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  ตัวชี้วัด ๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ                     ๕๓ -๖๑

                 ภาครัฐระดับพืน้ฐาน  
  ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ                       

                       การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  
                       (หมวด ๕) 

  ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑.๒ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ                    
                       การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
                       (หมวด ๖) 

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

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ 

 

ตัวชี้วัด ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเอง 
                  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ระดับพื้นฐาน 

 
    ๑  หมายถึง ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ - ๒.๒ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง             
     การปฏิบัตริาชการ โดยหน่วยงานอื่นภายใตสั้งกัดกระทรวงการคลัง 
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                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๖ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล  ๕๐  ๑.๗๖๐๐
๑. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง   

 ๒๐  ๑.๐๐๐๐
 
 

    ๑.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

          ๑.๑.๑ รายได้สุทธิ 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ปีงบประมาณ 

ร้อยละ ๓ ร้อยละ
X-๒% 

ร้อยละ
X-๑% 

ร้อยละ
X 

ร้อยละ
X+๑% 

ร้อยละ
X+๒% 

N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

          ๑.๑.๒ ร้อยละความสําเร็จ
ของผลลัพธ์ตามมาตรการ 
ด้านการคลังและการเงินที่เกี่ยวกับ
ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ร้อยละ ๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๐๐

๑.๒ ระดับความสําเร็จในการขับ เคล่ือนนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล

๑.๒.๑ ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินโครงการลงทุนภายใต้  
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ 

ร้อยละ ๓ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

๑.๓ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง

            ๑.๓.๑ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของ
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย 

               ๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ 

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

๒.๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

 ๑.๓.๒  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงของ
ยุทธศาสตร์การปรับปรุงบริการเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประทศ (Doing Business) 

               ๑) อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก 
ในด้านการได้รับสินเชื่อ 

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

                 ๒) อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย เรื่อง Doing 
Business ของธนาคารโลก          
ในด้านการชําระภาษี 

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

๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๖ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

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

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

๑.๔ ระดับความสําเร็จ        
ของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม    
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 

ร้อยละ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๐๐

๒. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มภารกิจ 

 

๑๐  ๑.๕๐๐๐

      ๒.๑ ร้อยละความสําเร็จ     
ของการดําเนินการตามแผนบริหาร
จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จํากัด 

ระดับ ๒.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

       ๒.๒ จํานวนที่ราชพัสดุ     
เพ่ือสนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชดําริ  (แห่ง) 

ร้อยละ ๒.๕๐ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

      ๒.๓ ระดับความสําเร็จ       
ในการดําเนินงานตามแผน       
การนําระบบประเมินผลคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจมาใช้ (SEPA) 

ระดับ ๒.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

       ๒.๔ ระดับความสําเร็จ    
ของการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย     
การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระดับ ๒.๕๐ ๑ - ๓ - ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐

๓. ระดับความสําเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ 
 
 

 

๒๐  ๒.๖๕๐๐

๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๖ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
    ๓.๑ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สคร. (ร้อยละ ๑๕)

          ๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จ
ของการศึกษาการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ        
กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มส่ือสาร    
(Fiber Optic Network Sharing ) 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

          ๓.๑.๒ ระดับความสําเร็จ 
ของการดําเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

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

ระดับ ๓ ๑ - ๓ - ๕ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๙๐๐

         ๓.๑.๔ รายได้ที่จัดเก็บ    
จากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์   
ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย (ล้านบาท) 

ล้าน
บาท 

๓ ๘๓,๕๕๖ ๘๓,๙๗๘ ๘๔,๔๐๐ ๘๔,๘๒๒ ๘๕,๒๔๔ ๔๒,๓๕๕.๐๗ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

         ๓.๑.๕ ระดับความสําเร็จ
ของการนําเสนอแนวทาง            
การดําเนินการเกี่ยวกับ           
เงินคงเหลือจากการดําเนิน
โครงการออกสลากพิเศษ       
แบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

 ๓.๒ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ ๕)

         ๓.๒.๑ ร้อยละของรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถ
จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ ๒.๕๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

         ๓.๒.๒ รัฐวิสาหกิจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ ของรัฐวิสาหกิจ    
ในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในปี ๒๕๕๒ 
 

ร้อยละ ๒.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๖ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๐  ๑.๔๐๐๐
๔. ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่อง     
ที่ต้องประสานงานกับหน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ร้อยละ ๓ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

๕. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้กําหนดนโยบาย 

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

๖. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ     
ของการปฏิบัติราชการ  

๒๐  ๑.๙๖๖๗

๗. ร้อยละของการเบิกจ่าย          
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
รายจ่ายภาพรวม 

 
 

  

     ๗.๑ ร้อยละของการเบิกจ่าย   
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๒ ๖๖ ๖๙ ๗๒ ๗๕ ๗๘ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๐๐

     ๗.๒ ร้อยละของการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๑.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๒๖.๑๖ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๐

     ๗.๓ ร้อยละของการเบิกจ่าย  
เงินงบประมาณรายจ่ายตามแผน 

ร้อยละ ๑.๕๐ ๘๖ ๘๙.๕ ๙๓ ๙๖.๕ ๑๐๐ N/A 
 

๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๐

๘. ระดับความสําเร็จ 
ของการควบคุมภายใน 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๐.๗๐ ๐.๗๐๐๐ ๐.๐๑๔๐

๙. ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ ๖.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๒๖๐๐

๑๐. ระดับความสําเรจ็ของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล (Roadmap) 

ระดับ ๖.๕๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๖๕๐

มิติที่ ๔  ด้านการพัฒนาองค์กร   ๒๐  ๑.๐๐๐๐
๑๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

      ๑๒.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน

           ๑๒.๑.๑ ร้อยละของการ  
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  

ร้อยละ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐

๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
                                         สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๖ เดือน 

 
 

 

ตัวชี้วัดผล 
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ําหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(หมวด ๕) 

          ๑๒.๑.๒ ร้อยละของการ   
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน  
(หมวด ๖) 

ร้อยละ ๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐

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

ระดับ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

    ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จ     
ของการประเมินองค์การด้วย
ตนเองตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 

ระดับ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

รวม  ๑๐๐  ๑.๖๐๙๐

 
รายงาน ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ผู้รายงาน นางสาวศิวาพร  ห่อสกุลกล และนายพิชิตเวธน์  คําเด่นเหล็ก 
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ โทรศัพท ์๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๓๗ 
 
 

 
 
 
 

๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล

ประเด็นการประเมินผล : ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ  
ระดับกระทรวงระดับกลุ่มภาระกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๒.๓ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการนําระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช้ (SEPA)

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวภัทรพร เปี่ยมสมบูรณ์

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๔๒ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ  ๖๗๔๒

คําอธิบาย : 
  วัดระดับความสําเร็จตามจํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จกิจกรรมละ ๑ ระดับ (ไม่เป็นขั้นบันได) 

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

๒. การไฟฟ้านครหลวง  
 ๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

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

  -  รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA มี ๑๒ แห่ง 
 ๑.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ๒.  การประปานครหลวง 
 ๓.  การประปาส่วนภูมิภาค 

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

๖.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 ๗.  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ๘.  องค์การเภสัชกรรม 

 ๙.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

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

 ๑๒.  ธนาคารออมสิน 

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

๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

๗. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๘. บริษัท ขนส่ง จํากัด 

๙. การเคหะแห่งชาต ิ

๑๐.  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
๑๑.  สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
๑๒.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

๑๓.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 - เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น ๗ หมวด 

๑. การนําองค์กรรัฐวิสาหกิจ 

๒. การวางแผนรฐัวิสาหกิจ 

๓. การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
๕. การมุ่งเน้นบุคลากร 

๖. การจัดการกระบวนการ 

๗. ผลลัพธ์ 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

สคร. ได้ทําการเผยแพร่เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๔ แล้วในการจัดสัมมนา SEPA Conference 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • การเผยแพร่เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจําปี ๒๕๕๔  

๒ • นําเสนอแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดตามมุมมองของระบบ SEPA สําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A 

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

๔ • จัดสัมมนา/ฝึกอบรมให้แก่รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BA และ BB สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
ได้ตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๕ • รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามระบบ SEPA ต่อผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบประเมินผล
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

๒.๕ ระดับ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจเห็นชอบแผนการดาํเนินงานตามระบบ SEPA โดยกําหนดให้รัฐวิสาหกิจกลุ่ม A 

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

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

ดําเนินการควบคู่กับระบบ
ปัจจุบัน  

• อาจนําผลงานบางหมวด
ของ SEPA กําหนดเป็นตัวชี้วัด 

• ประเมินผลตามระบบ 
SEPA 

• ประเมินผลตามระบบ 
SEPA 

• ประเมินผลตาม
ระบบ SEPA 

กลุ่ม BA/BB* • เตรียมความพร้อมสู่ระบบ 
SEPA 

• มีมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กร 

• เข้าสู่ระบบ SEPA 
โดยดําเนินการควบคู่กับ
ระบบปัจจุบัน 

• อาจนําผลงานบาง
หมวดของ SEPA 
กําหนดเป็นตัวชี้วัด 

• ประเมินผลตามระบบ 
SEP  

• ประเมินผลตาม
ระบบ SEPA 

๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

กลุ่ม C • เตรียมความพร้อมสู่ระบบ 
SEPA 

• มีมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กร 
 

• เตรียมความพร้อมสู่
ระบบ SEPA 

• มีมาตรการเร่งรัดการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

• เข้าสู่ระบบ SEPA โดย
ดําเนินการควบคู่กับระบบ
ปัจจุบัน 

• อาจนําผลงานบางหมวด
ของ SEPA กําหนดเป็นตัวชี้วัด 

• ประเมินผล 
ตามระบบ SEPA 

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

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปีต่อไป :     
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

นางสาวพลอยงาม  รัศมีเฟื่อง 

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

คําอธิบาย :  
 ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดให้มีบริการที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน

ของประชาชน และถูกรัฐกําหนดราคาให้ตํ่ากว่าต้นทุนที่แท้จริงจนประสบปัญหาภาวะขาดทุนจากการดําเนินงาน ซ่ึงการให้บริการ
ตามนโยบายรัฐดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหากปล่อยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยาวนาน    
อาจสง่ผลรา้ยแรงต่อสภาพคล่องทางการเงินและคณุภาพการให้บริการ จนรัฐต้องเขา้ฟื้นฟูกิจการในทีส่ดุระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจมีรูปแบบและกระบวนการที่ชัดเจน มีการดําเนินการที่โปร่งใส สามารถติดตาม
และตรวจสอบได้ และเพื่อให้รัฐมีเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานเชิงสังคมของรฐัวิสาหกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

๑. รัฐวิสาหกิจ ๓ แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ และการประปาสว่นภูมิภาค
ย่ืนข้อเสนอขอรับการอุดหนุนบริการสาธารณะสําหรับการดําเนินการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะเพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของรัฐวิสาหกิจท้ัง ๓ แห่ง เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๒ ครั้ง 

๓. จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะเพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในวันที่ 
๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และของการประปาส่วนภูมิภาคในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • รัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ๑ แห่งนําเสนอข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ -

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

๔ -

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

 

๑๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.๕ ระดับ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่งทางบก      

เพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๒. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ สาขาประปา เพื่อพิจารณา
ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๔ 

๓. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ สาขาขนส่งทางบก เพื่อพิจารณาบันทึกข้อตกลง
การให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 

๔. จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะเพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และของการประปาส่วนภูมิภาค
ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   

                   ความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงเจ้าสังกัด ในการเร่งนําเสนอข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
๑. ข้อมูล และรายละเอียดในข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อาจส่งผลให้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการเกิดความล่าช้า 
๒. เหตุการณ์ชุมนุม ณ บริเวณหน้ากระทรวงการคลังทําให้ต้องเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุน

บริการสาธารณะเพื่อพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการประปาส่วนภูมิภาคจากเดิมในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๕๔ และในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ตามลําดับ 
หลักฐานอ้างอิง :  

- 
 

๑๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ตัวชี้วัดที่  ๓ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการศกึษาการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและ 

กลุ่มสื่อสาร (Fiber Optic Network Sharing ) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวปยิวรรณ ล่ามกิจจา                      ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวสุชนา โรจน์เลิศจรรยา

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๕๕ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๑๑ 

คําอธิบาย :  
๑. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการ

รัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
รัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร โดยการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมของรฐัวิสาหกิจท้ังสองกลุ่มในระยะต่อไปให้คํานงึถึง 
ความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดภาระการลงทนุและความซํ้าซ้อนของระบบ  

๒. สคร. ในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจสาขาไฟฟ้าและสาขาสื่อสาร         
และมีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นทรัพย์สินของรัฐ ได้ใช้ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
เป็นเครื่องมือผลกัดัน ให้รัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง ได้แก ่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค การไฟฟา้นครหลวง 
บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๓. เพื่อให้เกิดกลไกในการกํากับและผลักดันให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสม และสอดคล้อง  
กับเจตนารมณ์ของภาครัฐ ท่ีต้องการให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมีการแต่งตั้ง
คณะทํางานกํากบัการดําเนินโครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการกาํหนดและเสนอแนะแนวทาง 
ในการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว และควรมีการจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาฯ เพื่อนําเสนอต่อผู้บริหาร            
ท้ังในระดับกระทรวงการคลัง และ/หรือ ในระดับนโยบายรัฐวิสาหกิจ เช่น คณะกรรมการกํากบันโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   

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

๒. ได้จัดประชุมคณะทํางานกาํกับการดาํเนินโครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกนัของรัฐวสิาหกจิกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาผลการศึกษาท่ีรัฐวิสาหกิจ ๕ แห่งได้ร่วมกันจัดทําและนําส่งมายัง 
สคร. และพิจารณาแนวทางในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Broadband Internet) ของประชาชน   
 

๑๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ   

กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร 

๒ • จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร 

๓ • สรุปผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร    
แล้วเสร็จ 

๔ • นําเสนอผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร
ต่อกระทรวงการคลัง 

๕ • นําเสนอผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร    
ต่อคณะกรรมการกํากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน     
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา 

การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร  
(Fiber Optic Network Sharing ) 

๓ ระดับ ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
-  

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการคณะทํางานกํากับการดําเนินโครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ            

กลุ่มไฟฟ้าและกลุ่มสื่อสาร ท่ี ๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๒. รายงานการประชุมคณะทํางานกํากับการดําเนินโครงการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้า 

และกลุ่มสื่อสารครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
          
 

๑๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธีิการจัดทําบัญชรีายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก                         ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววันวิสาข์ เติมธงชัย 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๔๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๓๐ 

คําอธิบาย :  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสมต่อการดําเนินการ

จัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) มาตรการระยะสั้น ข้อ (๑.๓) ท่ีกําหนดให้กระทรวงการคลังศึกษา ทบทวน และปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการสรรหา คัดเลือก และจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มีความสมบูรณ์ รัดกุม 
โปร่งใส และให้เหมาะสม เพื่อให้ได้บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจตรงตามความเชี่ยวชาญในด้านที่กําหนดไว้
อย่างแท้จริงตามสภาวการณ์ในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น สคร. โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคณุสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคดัสรร       
เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อฯ จึงได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔    เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์  
และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลา่ว และ สคร. ได้จัดทําร่างรายละเอียดในการปรบัปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนกุรรมการกลั่นกรองคณุสมบัติผูส้มัครเข้ารบัการคัดสรรเพื่อขึ้น
บัญชีรายชื่อฯ และเพื่อให้ การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ สคร. จึงได้เรียนเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้ดําเนินการปรัปบรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีบันทึกข้อความ ท่ี กค ๐๘๐๖/๑๒๗๗   
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เสนอกระทรวงการคลงัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • จัดทําสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา

บัญชีรายชื่อฯ 

๒ • จัดประชุมเพื่อหารือหน่วยงานที่เกีย่วข้องเกี่ยวกับการปรบัปรงุหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชรีายชือ่ฯ 

๓ • ดําเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ฯ 

๔ • นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

๕ • นําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

๑๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

๓ ระดับ ๕  
นําเสนอ

กระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

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

คณะกรรมการจดัทําบัญชีรายชื่อฯ ได้มอบหมายให้ สคร. ในฐานะสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ผลักดัน
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัทําบัญชีรายชื่อฯ ตามที่ข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ  

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

๓.  สคร. ได้จัดทําสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา
บัญชีรายชื่อฯ  

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

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

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
การได้รับความร่วมมือในการเสนอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทําบัญชีรายชื่อฯ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต

ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ทําให้ สคร. มีระยะเวลาจํากัดในการดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ 

๑๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ประกอบกับสํานักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานผู้เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกต รวมท้ังแสดงเจตนารมณ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีได้ จึงอาจส่งผลให้
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อฯ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีอย่างแท้จริง 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อฯ      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๓ ระดับความสําเร็จของรา่งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุรี                          ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายพิทย อุทัยสาง 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๐๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๒๗ 

คําอธิบาย :  
เพื่อทดแทนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงไม่เหมาะสม

กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ • สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๒ -

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

๔ -

๕ • เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

ของรัฐวิสาหกิจ   พ.ศ. .... 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๓ ๓ ๓.๐๐๐๐ ๐.๐๙๐๐

๑๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ สคร. ได้มีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้พิจารณา 
เร่งดําเนินการเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 - 

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

ปัจจุบันร่างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ และ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ขอความอนุเคราะห์สํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปปฏิบัติโดยเร็วต่อไป 

หลักฐานอ้างอิง :  
 หนังสือ สคร. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. ๐๘๐๕.๒/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ และ กค. ๐๘๐๕.๒/๑๓๕๔     
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องร่างระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๔ รายได้ท่ีจัดเก็บจากรัฐวิสาหกจิและหลักทรัพย์ของรัฐเปน็ไปได้ตามเป้าหมาย (ล้านบาท) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุรี                         ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาววัชชาร ี ศรัณย์วงศ์ 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๐๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๒๒ 

คําอธิบาย :  
รัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐจัดส่งรายได้นําส่งแผ่นดินตามที่กําหนดในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๒ 

ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่กระทรวงการคลัง โดยผ่านทางสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
เงินนําส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 

รอบ ๖ เดือนของปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔)  
- รายได้ของรัฐวิสาหกิจ                                                   ๔๐,๗๓๑.๙๖   ล้านบาท 
- รายได้จากบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐ                                      ๑,๖๒๓.๑๑   ล้านบาท 
รวมรายได้ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐ               ๔๒,๓๕๕.๐๗   ล้านบาท 
 
จากรายได้ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐจํานวน ๔๒,๓๕๕.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๙ 

ของเป้าหมายในระดับท่ี ๕ (๘๔,๘๒๒ ล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๘ ของเป้าหมายในระดับท่ี ๓ (๘๔,๔๐๐ ล้านบาท) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
                    ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ ๐.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

•   ๘๓,๕๕๖ ล้านบาท เท่ากับ  ๑  คะแนน 

•  ๘๓,๙๗๘ ล้านบาท เท่ากับ  ๒  คะแนน 

•  ๘๔,๔๐๐  ล้านบาท เท่ากับ  ๓  คะแนน 

•  ๘๔,๘๒๒ ล้านบาท เท่ากับ  ๔  คะแนน 

•  ๘๕,๒๔๔  ล้านบาท เท่ากับ  ๕  คะแนน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

รายได้ท่ีจัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและ 

หลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปได้ตามเป้าหมาย  
(ล้านบาท) 

๓ N/A 
(รอสรุปผล 

สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

๒๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ผลประกอบของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของปี ๒๕๕๓ ท่ีนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินประจําปี ๒๕๕๔ สูงกว่า

ประมาณการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
รัฐวิสาหกิจบางแห่งยังไม่สามารถนําส่งเงินรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการของปี ๒๕๕๓ ให้แก่กระทรวงการคลงัได้ 

เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับรองงบการเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
หลักฐานอ้างอิง :  

หนังสือสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การนําสง่เงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ              
และหลักทรัพย์ของรัฐประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ (ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๑.๕ ระดับความสําเร็จของการนําเสนอแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการ 

ออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัว 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอัจฉราพร  เหมาคม 

                            นางศรินนา เตมียบุตร    
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายทรงพล  คํายัง 

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

คําอธิบาย :  
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว  
โดยให้นํารายได้ส่วนเกินของกองทุนเงินรางวัลหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแล้วให้คืนสู่สังคม โดยนําไปใช้จ่ายในกิจกรรม เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอ้น ของประชาชนคนยากจน 

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

 ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓๒ 
มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นรายได้การจําหน่ายสลากพิเศษฯ และเกี่ยวข้องกับภาระผูกพัน ในเรื่องของภาษีการพนัน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษฯ ด้วย จึงเป็นประเด็นสําคัญ 
ท่ีต้องดําเนินการให้เกิดความชัดเจนเพื่อที่จะนําเงินคงเหลือจํานวน ๑๘,๔๗๐ ล้านบาท ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 

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

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
 

                สคร. ได้ดําเนนิการศกึษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และเชิญหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง       
การดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการจําหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว พร้อมทั้ง ได้สรุปและเสนอ      
แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้คงเหลือจากการจําหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว                      
ต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรพัย์สินแล้ว ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา               
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
  

๒๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ • ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว

๒ • เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือ 

จากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว 

๓ • สรุปแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษ 

เลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว  เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๔ • เสนอแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษเลข
ท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 

๕ • เสนอแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษเลข
ท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอรับนโยบาย 

   

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการนําเสนอแนวทาง 
การดําเนินการเกี่ยวกับเงินคงเหลือ 

จากการดําเนินโครงการออกสลากพิเศษ  
แบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว 

๓ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
-  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
-  

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

  
 

๒๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ตัวชี้วัดที่  ๓.๒ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิตส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๒.๑ ร้อยละของรฐัวิสาหกจิและหลกัทรัพย์ของรัฐที่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเปา้หมาย 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุรี 
                               

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาววัชชารี ศรัณย์วงศ์ 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๐๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๒๒ 

คําอธิบาย :  
พิจารณารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถจัดส่งรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลัง 

ตามเป้าหมายที่กําหนดในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๒ ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
     - รอบ ๖ เดือน ประจําปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) มีรัฐวิสาหกิจท่ีนําส่งเงินรายได้แผ่นดินได้

ตามเป้าหมาย จํานวน ๑๐ แห่ง จากเป้าหมายจํานวน ๓๖ แห่ง  
     - รอบ ๖ เดือน ประจําปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) มีหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลัง   

ถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ท่ีนําส่งเงินรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย จํานวน ๔ แห่ง จากเป้าหมายจํานวน ๑๖ แห่ง  
จากผลการดําเนนิงานรอบ ๖ เดือน ประจําปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔) มีรัฐวิสาหกิจ        

และหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ท่ีนําส่งเงินรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมายจํานวน ๑๔ แห่ง      
จากเป้าหมายจํานวน ๕๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒ 

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

•  ร้อยละ ๕๐ เท่ากับ  ๑  คะแนน 

•  ร้อยละ ๕๕ เท่ากับ  ๒  คะแนน 

•  ร้อยละ ๖๐ เท่ากับ  ๓  คะแนน 

•  ร้อยละ ๖๕ เท่ากับ  ๔  คะแนน 

•  ร้อยละ ๗๐ เท่ากับ  ๕  คะแนน 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

   

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

ท่ีสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย 
๒.๕ N/A 

(รอสรุปผล 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

๒๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ผลประกอบของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของปี ๒๕๕๓ ท่ีนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินประจําปี ๒๕๕๔       

สูงกว่าประมาณการ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
รัฐวิสาหกิจบางแห่งยังไม่สามารถนําส่งเงินรายได้แผ่นดินจากผลประกอบการของปี ๒๕๕๓ ให้แก่กระทรวงการคลัง

ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับรองงบการเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
หลักฐานอ้างอิง :  

ตารางเปรียบเทียบประมาณการและนําส่งจริง ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔) ของรัฐวิสาหกิจ       
และบริษัทหลักทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวโชตนา โรจน์เลิศจรรยา

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๐๖ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๓๕ 

คําอธิบาย :  
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในปี ๒๕๕๓ วัดจากคะแนนผลการประเมิน       

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

 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
                   ในปี ๒๕๕๒ มีรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจจํานวน ๕๕ แห่ง และ ๑ บริษัท 
(บริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน)) และรัฐวิสาหกิจท่ีเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยง จํานวน ๑๑ แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี 
ต.ค.-ก.ย. (ปีงบประมาณ) จํานวน ๙ แห่ง และรัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ม.ค.-ธ.ค. (ปีปฏิทิน) จํานวน  ๒ แห่ง ซ่ึง ณ เดือนมีนาคม 
๒๕๕๔ ผลการประเมินผลฯ ประจําปี ๒๕๕๓ ของรัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ต.ค.-ก.ย. (ปีงบประมาณ) แล้วเสร็จ จํานวน ๓๔ แห่ง  
พบว่า รัฐวิสาหกจิท่ีเข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงในปี ๒๕๕๒ ท่ีมีรอบปีบญัชี ต.ค.-ก.ย. (ปงีบประมาณ) จาํนวน ๙ แห่ง มีผลการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร (ภาพรวม) เพิ่มขึ้น จํานวน ๙ แห่ง ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑ์ 
ท่ีกําหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ 
 

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  
ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในปี ๒๕๕๓ 

๒.๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐

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

๒๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

๒. รัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ม.ค.-ธ.ค. (ปีปฏิทิน) การประเมินผลฯ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป
๓. รัฐวิสาหกิจ รอบปีพิเศษ เม.ย.-มี.ค. (ปีพิเศษ) การประเมินผลฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป 

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการประเมินประจําปีจึงแลว้เสร็จทุกแห่ง 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
                   - 
 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
                   - 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

                  - รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

๒๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

   
 

มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศิวาพร  ห่อสกุลกล
                       นางสาวนุชนาฏ  ต๊ะวิชัย 

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

คําอธิบาย :  
หนังสือราชการหรือเรื่องประเด็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่วนราชการได้รับต้นเรื่องมาจากหน่วยงานภายนอก

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

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดําเนินการรวบรวมเรื่องที่ต้องประสานงานกับหน่วยงาน     

ท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน เช่น แบบตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก หนังสือขอข้อมูลและรายงานต่างๆ                  
ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔ ปรากฏเรื่องที่หน่วยงานภายนอกแจ้งประสานมาจํานวน ๑๑๔ เรื่อง       
ซ่ึง สคร. สามารถตอบสนองได้เสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

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

ร้อยละ คะแนน 

ร้อยละ ๖๐ ๑ คะแนน 

ร้อยละ ๗๐ ๒ คะแนน 

ร้อยละ ๘๐ ๓ คะแนน 

ร้อยละ ๙๐ ๔ คะแนน 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕ คะแนน 

 

๒๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา  
๑๕ วัน 

๓ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
ได้ประชุมชี้แจงเจา้หน้าท่ีธุรการทุกสํานัก/กลุ่มงานของ สคร. ให้ทราบถึงการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
หนังสือราชการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกบางเรื่องดําเนินการไปแล้ว แต่ขาดหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ           

การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเนื่องจากเป็นหนังสือเชิญประชุมแบบไม่มีตอบกลับ หนังสือเชิญหารือข้อกฎหมาย เป็นต้น 
ท้ังนี้ สคร. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมดําเนินการเรื่องต่างๆ ท่ีได้รับการขอให้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวสวัุฒินี เชาว์วิศิษฐ ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล 
                       นายพิชิตเวธน์  คําเด่นเหล็ก 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๗๔๘ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๓๗ 

คําอธิบาย :  
• ผู้กําหนดนโยบาย หมายถึง หน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีต้ังขึ้นโดยกฎหมายซ่ึงกําหนดนโยบาย  

ให้แก่ส่วนราชการ เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด  

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  

• ประเด็นการสํารวจประกอบด้วยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
(1) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 

(2) ความพึงพอใจด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(3) ความพึงพอใจด้านการติดตามและนําเสนอผลให้ทราบ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลสํารวจความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบายจากสํานักงาน ก.พ.ร.          

ผลการรายงานรอแจ้งผลคะแนนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

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

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

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 

ของผู้กําหนดนโยบาย 
๓ N/A

(รอข้อมูล 
การประเมินผลปลายปี
จากสํานักงาน ก.พ.ร.)

๑.๐๐๐๐ ๐.๐๓๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
ผลงานที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานต่อรฐัมนตรี ได้แก่ รายงานงบการเงนิของรัฐวิสาหกิจ  

รายงานผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ , ตอบข้อหารือที่รัฐวิสาหกิจเฉพาะรายที่ส่งเรื่องถึงรัฐมนตรี เป็นต้น ท้ังนี้ สคร.        
เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจด้วย 

๓๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :     
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

๓๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 
 

ประเด็นการประเมิน : การป้องกันการทุจริต 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๔๒ 

คําอธิบาย :  
• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการจดัการ  
ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

• ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ        
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน      
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน   
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ผลหรือความคืบหน้าของการดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนาํเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
สํานักงานเลขานกุารกรม (สล.) ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ได้มีผลข้อมูลการดําเนินการในตัวชีวัดท่ี ๖ ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทาง สล. ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ได้ดําเนินการทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ในเรื่องแนวโน้มเรื่องร้องเรียน 
พร้อมทั้งนําข้อมูลมาประกอบการทําแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมส่ง 
สํานักงาน ป.ป.ช. และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ สคร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

๓๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 วิเคราะห์ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์  
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการตามที่ได้มีการสํารวจในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

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

หาแนวโน้มเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น แล้วคัดเลือกเรื่องร้องเรียนที่สําคัญ ๕ เรื่อง  
เพื่อนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให ้

๑)  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาด     
     หรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 

๒)  การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางที่ทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  
ความมีจริยธรรม 

๓)  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

๒ นําข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนที่ ๑ มาประกอบการจดัทําแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส่วนราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดเป้าหมาและตัวชี้วัดท่ีสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดําเนินการตามแผนฯ ท่ีใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 

๓  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 

 ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 

 สํารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 

เพื่อนําข้อมูลจากสรุปผลการสํารวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการในปีต่อไป 

 

 

๓๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔  ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
ได้แก ่

๑)  จํานวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 แยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

   ๒)   ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนอง
   ข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข 

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

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔ ระดับ ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
ได้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นที่เรียบร้อยภายใต้คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
คณะกรรมการทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเสนอข้อคิดเห็นในการทบทวนแผนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓        

และจัดทําแผนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
-   

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. วาระการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๔ ในวาระที่ ๓.๔ 
๒. สําเนาหนังสือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี กค ๐๘๐๑.๓/๑๒๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔    

เรื่องส่งแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                    

๓๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมิน : การบริหารงบประมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม
ชื่อตัวชี้วัด : ๗.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางชื่นสุมล  แหวนทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางภัทนี  สุธรรมพร 

                       นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์ 

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

คําอธิบาย :  
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ ท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล  
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ  

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

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
                   เดิม สคร.ได้รับงบประมาณประจาํปี ๒๕๕๔ งบลงทุน จํานวน ๒ รายการไดแ้ก่ ๑) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม จํานวน ๗,๙๗๕,๓๐๐ บาท ๒) โครงการเชื่อมต่อระบบของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE 
จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา สคร.ได้ดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในรายการที่ ๒ ไปต้ังจ่ายท่ีงบรายจ่ายอื่น  
รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE  และโอนงบประมาณจากงบดําเนินงาน
มาต้ังจ่ายท่ีงบลงทุน  รายการซ่อมแซมห้องรอง ผอ.สคร. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จํานวน ๔๕๔,๕๐๐  ทําให้มีงบลงทุนทั้งสิ้น    
๒ รายการ จํานวนเงิน ๘,๔๒๙,๘๐๐ บาท 

      สคร. ได้ดําเนินการประกวดราคาจัดซ้ือจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม 
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และขณะนี้อยู่ระหว่างทําสัญญากับบริษัทท่ีชนะการประกวดราคา คาดว่าทําสัญญาจะแล้วเสร็จ       
ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔  ส่วนรายการซ่อมแซมห้อง รอง ผอ.สคร.พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ อยู่ระหว่างการขออนุมัติคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดจ้าง  คาดว่าสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณได้ ประมาณมิถุนายน ๒๕๕๔ 

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

๓๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

๖๖ ๖๙ ๗๒ ๗๕ ๗๘ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 

๒ NA ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
๑. จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเมื่อวันที่        

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง  
๒. จัดประชุมคณะกรรมการประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔    

รวมทั้งสิ้น ๒ ครั้ง และรายงานผลการประกวดราคาต่อ ผอ. สคร. เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๓. สํานักงานเลขานกุารกรมดําเนินการจัดทําสัญญากับบริษัทท่ีชนะการประกวดราคา 
๔. สํานักงานเลขานกุารกรมติดตามพร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
๑. นัดประชุมคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด  

เนื่องจากคณะกรรมการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน  
๒. ขอบเขตงาน (TOR) มีรายละเอียดมากจึงทําให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดนาน  
๓. มีการชี้แจ้งคําประชาวิจารณ์จากบริษัทต่างๆ ในรายละเอียดของ TOR ให้เข้าใจตรงกัน 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกวดราคาฯ 
๓. เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

๓๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๗.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางชื่นสุมล  แหวนทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางภัทนี  สุธรรมพร 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๖๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๔๕ 

คําอธิบาย :  
• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบ  
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจํา  
ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มาเป็นฐานในการคํานวณ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
                     การเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ ๖ เดือน ส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายประจําซ่ึงเบิกจ่ายตามแผน ได้แก่ งบบุคลากร
และงบดําเนินงาน  ส่วนงบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ งบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นยังไม่มีการเบิกจ่าย  เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

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

๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

๑.๕ ๒๖.๑๖ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
เร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 - 

๓๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
                 รายงานการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๗.๓ ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางชื่นสุมล  แหวนทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางภัทนี  สุธรรมพร 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๖๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๔๕ 

คําอธิบาย :  
การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ท่ีส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ด้วยกรมบัญชีกลางมีหนังสือ ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙..๓/ว ๙๒ เรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS 

โดยขอให้ส่วนราชการปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังนี้ 
สํานักงานเลขานกุารกรม ได้ดําเนินการเวียนหนังสือให้สํานักต่าง ๆ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงานของแต่ละสํานัก  

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

๘๖ ๘๙.๕ ๙๓ ๙๖.๕ ๑๐๐ 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณตามแผน 
๑.๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                  สํานักงานเลขานกุารกรม (สล.) ได้ดําเนินการเร่งรัด และให้แต่ละสํานักท่ีรับผิดชอบโครงการปรับแผนการใช้
จ่ายเงินภายในไตรมาส ๓ ท้ังนี้ได้ทําหนังสือเวียนพร้อมทั้งให้แจ้ง สล. ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 - 

๔๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 - 

หลักฐานอ้างอิง :  
หนังสือเวียนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมิน : การควบคุมภายใน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๘ ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจีรวัฒน์ หงสกุล ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวศิวาพร  ห่อสกุลกล
                       นางสาวนุชนาฏ  ต๊ะวิชัย 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๕๘ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๓๗ 

คําอธิบาย :  
• การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากร  

ของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร 

• ความสําเร็จของการควบคุมภายในภาคราชการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงาน ในการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) 
และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้
กําหนดเป็นแนวทางไว้ 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
ผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน 
ขั้นตอนที่ ๑  

                  สคร. มีกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซ่ึงเป็นแผนการปรับปรุงที่จะมีการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๐.๕๐ คะแนน) 
                   

ขั้นตอนที่ ๒  
                  ๑. สคร. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการควบคมุภายใน ท่ี ๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
                  ๒. ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในโดยจัดอบรม 
และได้เผยแพร่ใน Intranet สคร. ได้มีการดําเนินการ ๑ ขั้นตอน อย่างครบถ้วน ได้ ๐.๒๐ คะแนน   
              

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน 

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

๒ หน่วยรับตรวจประเมินผลการควบคุมภายในได้ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๔๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

๔ หน่วยรับตรวจจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)  

๕ หน่วยรับตรวจดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  โดยวัดผล  
จากระดับค่าแนนของตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย) 

  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน 
 

๒ ๐.๗๐ ๐.๗๐๐๐ ๐.๐๑๔๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
                 ๑. คําสั่ง สคร. ท่ี ๒๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานด้านการควบคุมภายในของ สคร.  
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
                  ๒. ได้มีการประชุมคณะทํางานด้านการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
                  ๓. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สคร. 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและเป็นการทํา Workshop  
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และวันศุกร์ท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
 - 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
                 - บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสีย่งแบบท่ัวท้ังองคก์ร ทําให้ขาดความตระหนัก
ถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 
                  - ขาดการถ่ายทอดความรู้สู่ระดับหน่วยงาน มีเพียงผู้รับผิดชอบที่เป็นคณะทํางานด้านการควบคุมภายในเท่านั้น  
ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมภายใน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบจะทําให้ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 
 
 

๔๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
                  -  คําสั่ง สคร. ท่ี ๒๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานด้านการควบคุมภายในของ สคร.  
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
                   - ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานด้านการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
                   - รายงานการประชุมคณะทํางานด้านการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๔             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๙ ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางชื่นสุมล  แหวนทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวพจนา  สายเพชร 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๖๔ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๔๔ 

คําอธิบาย :  
• ความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดทําบัญชีต้นทุน  

ต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

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

ต้นทุนตามรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยได้เสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว 

๒. ได้ดําเนินการเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒        
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยได้เสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานกังาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว 

๓. ได้ดําเนินการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พรอ้มทั้งกําหนดเป้าหมาย            
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ      
จากผู้บริหารระดับสูงแล้ว พร้อมนี้ได้นําส่งรายงานแผนดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบแล้ว 

๔. ได้ดําเนินการสร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระบุค่าใช้จ่าย 
เข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS แล้ว พร้อมนี้ได้ส่งรหัสกิจกรรมย่อยให้กรมบัญชีกลางทราบแล้ว  

๔๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนการดําเนินงานการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
๑    

๒    

๓    

๔    

๕   
 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ              

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดได้แล้วเสร็จและรายงานผลการคํานวณต้นทุนตามรูปแบบ ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยเสนอให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

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

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

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

๕ สามารถดําเนนิการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดาํเนินงานและผลสาํเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 

๔๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุน 

ต่อหน่วยผลผลิต 
๕ ระดับ ๔ ๔.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ : 
 - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
คณะกรรมการทบทวนภารกิจ เพื่อวิเคราะห์ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย และหน่วยนับของ สคร. 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
 - 

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

คํานวณต้นทุนตามรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาํหนด ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ  

๒. สําเนาหนังสือนําส่งรายงานเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ              
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทํารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ       
ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานกังาน ก.พ.ร. ทราบ 

๓. สําเนาหนังสือนําส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย            
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว  
ให้กรมบัญชีกลางทราบ  

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

๔๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

                       นางสาวนุชนาฏ  ต๊ะวิชัย 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๕๘ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙  ต่อ ๖๖๓๗ 

คําอธิบาย :  
ความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) หมายถึง การดําเนินการวิเคราะห์  

และจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวและการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ  
ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จ  
ของการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กําหนดไว้รวมถึงผลสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
                   ๑. ได้ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีจัดทําแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ของสํานักงานคณะกรรการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
                   ๒. ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 
(Roadmap) ได้แล้วเสร็จ โดยมีการติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินการรอบ ๖ เดือน สรุปผลความคืบหน้าของการดาํเนินงาน 
โดยแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลความคืบหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา  

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
๑   

๒   

๓   

๔   
๕   

 
 
 
 
 

๔๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

โดยที่ : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

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

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

 สรุปผลความคืบหน้าของการดําเนินงาน โดยแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ     
ผลความคืบหน้าของการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมายครบทุกระยะที่รายงาน 

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

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

ต่อหัวหน้าส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบให้นําไปปฏิบัติในปีต่อไป 

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

    
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  

 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) 
๕ ระดับ ๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐

๕๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๖ เดือน
  รอบ ๑๒ เดือน 

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

และธรรมาภิบาลของ สคร. ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
๒. ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อชี้แจง

หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดแนวทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร. ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. มีการทบทวนแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รอบ ๖ เดือนให้ท่ีประชุมคณะทํางานฯ รับทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากคณะทาํงานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร.  ในการร่วมประชุมและให้ความคิดเห็น

ในการดําเนินงานตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาล 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ สคร.  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔                  

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๒. รายงานแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลรอบ ๖ เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๑



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

๕๒



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองค์การ 
         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

 
     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดท่ี ๑๒  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจีรวัฒน์  หงสกุล ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวปรางสิร ิ อารีรัมย์

                     นายเจนณรงค์  การะเกษ 

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

คําอธิบาย :  
            ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมายถึง ความสําเร็จท่ีส่วนราชการนําเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  ไปใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self – Assessment)               
และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการเพื่อปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพ 
การบริหารจัดการของส่วนราชการต่อไป 
            การดําเนินการตามตัวชี้วัด  แบ่งออกเป็น ๓ ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 
            ๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
            ๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการ 
(ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 
            ๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 
 
 
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :   
             ๑๒.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
                     สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เลือกดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ใน ๒ หมวด คือ หมวดบังคับ  ได้แก่ หมวด ๖ และหมวดสมัครใจ  ได้แก่ หมวด ๕ โดยแต่ละประเด็นได้ดําเนินการ เพื่อผลักดัน 
ให้บรรลุการผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานในหมวดนั้น ๆ  ดังนี้ 
 

                      หมวด ๖ 

 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
PM ๑ • อยู่ระหว่างการทบทวนกระบวนการที่สร้างคุณคา่จากยุทธศาสตร์ พันธกิจ    

และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• อยู่ระหว่างการทบทวนกระบวนการสนับสนุน ของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 
 เหลือง

๕๓



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 

     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
PM ๒ • ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณคา่     

จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดด้านกฎหมาย       
และข้อกําหนดที่สําคัญที่ช่วยวัดผลการดําเนินงาน 

 
 

  PM ๓ • ยังไม่ได้ดําเนินการออกแบบกระบวนการของกระบวนงานที่สร้างคณุค่า  
จากข้อกําหนดที่สําคัญ  

• ยังไม่ได้นําปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องที่สําคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 

PM ๔ • อยู่ในระหว่างการร่างคําสัง่แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน     
 

PM ๕ • ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการสนับสนุน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

PM ๖ • อยู่ในระหว่างการทบทวน และคัดเลือกคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ 
ท่ีสร้างคุณค่า และกระบวนการสนบัสนุน ของปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อนํามาปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณคา่ และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการดําเนินการดีขึ้น และป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการทํางานซํ้า และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

 
 
 

 
 
                 หมวด ๕ 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
HR ๑ • ได้ดําเนินการกําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร    

โดยได้จัดทําเป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 
ของ สคร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• ได้ดําเนินการประมวลผลจากแบบสอบถามดังกล่าว และได้นํามาจัดลําดับ 
ความสําคัญ และได้จัดทําแผนแล้ว 

• อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามแผนดังกล่าว 

 
 

 
 
 

  แดง

  แดง

เหลือง

เหลือง

แดง

เหลือง

๕๔



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 

     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

รหัส คําอธิบายการดําเนินการ สถานะ
HR ๒ • สคร. มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

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

 
 

HR ๓ • มีแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

• มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

HR ๔ • อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
 

HR ๕ • อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมการดําเนินการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายงานให้แก่บุคลากร 

 
 

 
 

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

รหัส ชื่อตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
RM ๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ คณะทํางานหมวด ๑

RM ๒.๒ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ท่ีระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

คณะทํางานหมวด ๒

RM ๓.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะทํางานหมวด ๓

RM ๔.๕ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 

คณะทํางานหมวด ๔ 

RM ๕.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่องค์การ คณะทํางานหมวด ๕ 
RM ๖.๓ ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

(Work Manual) 
คณะทํางานหมวด ๖ 

 

เหลือง

เหลือง

เหลือง

เหลือง

๕๕



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 

     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน   
                   เป็นการวัดความสําเร็จในการประเมินองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงจะดําเนินการในช่วงต้นเดือนกันยายน 
๒๕๕๔ ตามแบบฟอร์มท่ี ๓  โปรแกรมตรวจประเมิน FL และโปรแกรม Self  Certify FL 

เกณฑ์การให้คะแนน   
แบ่งการวัดความสําเร็จของการดําเนินการ  ออกเป็นดังนี้ 
๑๒.๑  ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ) 
หมวดที่เหลือ 

(๑) 
หมวดที่เหลือ 

(๒) 
๑๒.๑ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(วัดกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาองค์การในหมวดที่ดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๔ ๔

รวม ๘ 

           
                   เกณฑ์การให้คะแนน : 
                   วัดความสําเร็จของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่ดําเนินการ 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้ 
 

 

 
การประเมินผล น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ผลการ

ดําเนินงาน 

 
คะแนนที่
ได้(SMi) 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(Wi x 
SMi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑๒.๑.๑ ร้อยละของการ 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด ๕) 

๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐

๑๒.๑.๒ ร้อยละของการ 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(หมวด ๖) 

๔ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐

๕๖๕๖๕๖๕๖๕๖



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 

     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

 
๑๒.๒  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การ

ดําเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) 
 
ตารางและสูตรการคํานวณ : 

 
ตัวชี้วัด (i) น้ําหนัก

(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อย
ละของผลสําเร็จตามเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

 
คะแนน 
ที่ได้

(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
RM ๑.๑ :  
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 

๐.๑๗ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ N/A -

RM ๒.๒ :  
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีท่ีระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๐.๑๖ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ N/A -

RM ๓.๑  : ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๐.๑๗ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ N/A -

RM ๔.๕ :  
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 

๐.๑๖ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ N/A -

RM ๕.๑ :  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 

๐.๑๗ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ N/A -

RM ๖.๓ :   
ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีมีการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

๐.๑๗ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ N/A -

 ๑ ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก -

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  เท่ากับ 

     

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

 
 
 

๕๗



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 

     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

 
โดยที่ : 
W หมายถงึ น้ําหนักความสําคัญที่ใหก้ับตัวชี้วัด

SM หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการเทยีบกับรอ้ยละของผลสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วดั 

i  หมายถงึ ลําดับที่ของตัวชี้วัดทีก่ําหนด
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ Σ (Wi x SMi) = ๑ 

๒ Σ (Wi x SMi) = ๒ 

๓ Σ (Wi x SMi) = ๓ 

๔ Σ (Wi x SMi) = ๔ 

๕ Σ (Wi x SMi) = ๕ 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ

ดําเนินงาน 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินองค์กรด้วยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

๕๘



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 

     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

 

๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน : 
                   กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับความสําเร็จของ Milestone

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
๑  

๒   
๓    
๔     
๕     

 
โดยที่ : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
๑ จัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร ได้ครบถ้วน

๒ ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL)  
ได้ครบถ้วน 

๓ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

๔ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

๕ ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามโปรแกรม Self Certify ได้ครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามประเด็นการตรวจรับรอง 

  

๕๙



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 

     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

การประเมินผล 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ผลการ

ดําเนินงาน 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 
(Wi x 
SMi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

สรุปผลการดําเนินงานของระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

   
 
 

การประเมินผล 
นํ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

(Wi) 

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ

ดําเนินงาน 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

(SMi) 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑๒.๑ ร้อยละของการผ่าน   
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน  
(วัดกระบวนการในการดําเนินการ
พัฒนาองค์การในหมวด           
ท่ีดําเนินการปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๔) 

๘ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐

๑๒.๒ ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินองค์กรด้วยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน 

๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

๑๒.๓ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๖๐๐

รวม ๒๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๖๐



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

            

   

 

         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
 

     รอบ  ๖ เดือน 
     รอบ ๑๒ เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ :
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) ได้ดําเนินการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายความสาํเร็จของการพัฒนา

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ตามกรอบของการประเมิน ดังนี ้
๑.  ปรับและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทาํงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั (Working Team) ๖ หมวด   
พร้อมทั้งพิจารณาคณะทํางานย่อยตามเกณฑ์ฯ เพื่อสนับสนนุการทํางานรายหมวดฯ 

         ๒.  จัดการประชุมเชงิปฏิบัติการ PMQA ของ สคร. ครัง้ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์    
ห้องพาโนรามา ๒  ให้กับคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) และคณะทาํงานพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๑ – ๖  เพื่อชี้แจงเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และแนวทางการดําเนินการตามตัวชี้วัดในปี ๒๕๕๓ โดยเรียนเชิญอาจารย์จนัทวรรจ์ 
หรรษาภิรมย์โชค วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การ มาให้คําแนะนําปรึกษา แนวทางการดําเนนิงาน PMQA ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

        ๓. จัดประชุมเพื่อพิจารณารายหมวดตามเกณฑ์ฯ วางแผนการดําเนินงาน PMQA ปี ๒๕๕๔ และร่วมพิจารณา 
คัดเลือก ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ในแต่ละหมวด โดยคัดเลือกมาหมวดละ ๑ ตัวชี้วัด ท่ีสะท้อนผลการดําเนินงานของแต่ละหมวด        
เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ ในหมวด ๗  ให้กับคณะทํางานฯ หมวด ๑ – ๖ และคณะทํางานย่อยฯ  
                   ๔. จัดให้มีกิจกรรมที่กําหนดตามแผนพัฒนาองค์การ  โดยคณะทํางาน PMQA ในแต่ละหมวด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :   
๑.  สํานักงาน ก.พ.ร. ให้การสนับสนุนโดยจัดให้มี  เอกสาร / คู่มือฯ / คลินิกให้คําปรึกษาฯ / เว็ปไซต์ และแนะนํา    

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

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

ภาครัฐมากขึ้น จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการฯ ท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น 

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
๑.  แนวคิดและแนวทางการดําเนินการในเรื่อง PMQA มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด และมีรายละเอียด

ค่อนข้างมาก ทําให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ เกิดความสับสน และขาดความเข้าใจเพียงพอ 

๒.  บุคลากรของ สคร. ให้ความสําคัญในเรื่อง PMQA น้อย เนื่องจาก เห็นว่า เป็นการเพิ่มภาระในการทํางาน              
จึงทําให้ขาดความร่วมมือในการดําเนินการฯ เท่าท่ีควร 

หลักฐานอ้างอิง :        
- 

 

๖๑


