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1. ที่มาของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
  เดิมการควบคมุดูแลรัฐวิสาหกิจไทยมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีควบคุมดแูลอยูหลายหนวยงาน 

ท้ังท่ีเปนหนวยงานควบคุมดูแลในระดบันโยบาย ไดแก คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน

ตามนโยบายบริหารงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติ  และหนวยงานท่ีควบคุมดแูลในระดับปฏิบัติการ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม และกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแตละหนวยงานก็จะกําหนดระเบียบ ขอบังคบั 

กฎเกณฑตาง ๆ ใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ (ยกเวนบางรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ บางประการ) ทําใหรัฐวิสาหกิจประสบปญหาการบริหารงาน ดวยเหตุผลหลักท่ีสําคัญ คือ 
  (1)  รัฐวิสาหกิจตองบริหารงานสนองตอบหลายวัตถุประสงค (Multiple  Goal) จึงเกิด
ความสับสนและมีขอจาํกัดในการบริหารงานสูง กลาวคอื นอกจากรัฐวิสาหกิจตองดาํเนินการตามวัตถุประสงค

ตามกฎหมายจัดตั้งแลว  ยังตองดาํเนินการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล  รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน

กลางท่ีควบคุมดูแลดวย  โดยในบางคร้ังวัตถุประสงคจะขัดแยงกัน ตัวอยางเชน บางรัฐวิสาหกจิมีภาระในการ

ใหบริการเชิงสังคมหรือบริการสงเคราะหแกประชาชนสูง  ในขณะท่ีรัฐบาลก็มีนโยบายใหรัฐวิสาหกิจบริหารงาน

ใหมีกําไรเล้ียงตัวเองได  โดยรัฐบาลไมไดใหเงินอุดหนนุในการท่ีตองบริการเชิงสังคมหรือบริการสงเคราะห  

เพราะบริการดังกลาวจะไมมีกําไร  เชน  การดําเนินงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  หรือบริการขนสง

มวลชนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  เปนตน 
  (2)  กฎ  ระเบียบ  หรือขอบังคับท่ีหนวยงานกลางกํากับดูแลจะเปนเกณฑมาตรฐานท่ัวไป

ท่ีใชบังคับทุกรัฐวิสาหกิจท้ัง ๆ ท่ีรัฐวิสาหกิจมีความแตกตางกันอยางมากมายในหลายกรณี  อาทิ  ประเภท

วัตถุประสงคการจัดตั้ง ขนาดและมูลคาของกิจการ อีกท้ังย้ังแตกตางกันในดานระดบัการแขงขันหรือระดับ

การผูกขาดในการผลิตสินคาและบริการ  ซึง่รัฐวิสาหกิจจะมีความไดเปรียบและเสียเปรียบกันโดยสภาพพ้ืนฐาน

ของกิจการอยูแลว เชน กิจการของบริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน)  หรือธนาคารกรุงไทย จํากัด  (มหาชน) 

จะตองอยูในระบบแขงขันสูงกวารัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ อยางมาก เม่ือเปรียบเทียบกับกิจการของไฟฟา  ประปา  

เปนตน  นอกจากนี้ การควบคุมดูแลของหนวยงานกลางมักจะเนนข้ันตอนท่ีกําหนดในกฎ  ระเบียบและ

ผลกําไรมากกวาการเนนผลงาน จึงย่ิงเปนแรงเสริมใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไมคลองตัวมากย่ิงข้ึน 

และเปนผลใหรัฐวิสาหกิจท่ีตองแขงขันในระบบธุรกิจเสรีมีขอจํากัดในการแขงขันท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ดังนั้น จากแนวนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจดังกลาวในขอ (1) คณะรัฐมนตรีจงึไดมีมติ

อนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอเม่ือวันท่ี  20  มิถุนายน  2538 ใหเปล่ียนแปลงวิธีการควบคุมกํากับ 
รัฐวิสาหกิจใหมเปนการกํากับดูแลโดยเนน “ผลงาน” ของรัฐวิสาหกิจและกําหนดใหมีแรงจูงใจ (คาตอบแทน)  
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ท้ังในทางบวก (รางวัล) และในทางลบ (การลงโทษ) ตามระดบัผลงานโดยผอนคลายกฎ  ระเบียบ  ขอบังคบั       

ท่ีใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีความคลองตัวมากท่ีสุด แตท้ังนี้  รัฐยังคงมีความจําเปนตอง

ควบคุมรัฐวิสาหกิจในระดบักวางท่ีมีผลกระทบและผูกพันระยะยาวในเร่ืองสําคัญ  เชน  การเพิ่มทุน การนําสง

เงินรายไดแผนดนิ การกูเงิน  และการค้าํประกันเงินกูของรัฐวิสาหกจิ  การลงทนุหรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

การตรวจสอบภายใน และการจัดทําแผนวิสาหกิจ เปนตน 
 
2. หลักการและโครงสรางสําคัญของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
     
  2.1  หลักการของระบบ 
         ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  เปนระบบท่ีนํามาใชเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  โดยใหมีการประเมินผลการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจแทนการ

ควบคุมข้ันตอนการดําเนนิงานโดยละเอียด  รัฐจะประเมินผลการดาํเนนิงานของผูบริหารและคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจดวยตัวช้ีวัดชุดเดยีวกัน  ซึ่งตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของแตละรัฐวิสาหกิจ  ท้ังนี้ รัฐจะผอนคลาย

กฎระเบียบตาง ๆ ใหรัฐวิสาหกิจมีความคลองตัวในการดําเนนิงานมากข้ึนและจะมุงเนนใหคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจเปนผูรับผดิชอบในการกาํกับดแูลรัฐวิสาหกิจ  ใหดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยรัฐจะ

ประเมินผลงานจริงของรัฐวิสาหกิจตอนส้ินปเปรียบเทียบกับเปาหมายของตัวช้ีวัดตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในบนัทึก

ขอตกลงการประเมินผลงานตอนตนป  โดยจะแบงผลการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจออกเปน  5  ระดับ            

มีการกาํหนดผลตอบแทนท่ีสะทอนระดับผลงาน และเรงทยอยใชระบบประเมินผลกับรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต

ปงบประมาณ 2539  
 

ในปบัญชี 2554 มีรัฐวิสาหกิจอยูในระบบประเมินผลฯ รวมท้ังส้ิน 55 แหง และ 1 บริษัท  
โดยแบงออกเปน 9 สาขา ดงันี้ 
 1. สาขาสื่อสาร จํานวน 4 แหง 

1) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 

3) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

4) บริษัท อสมท จํากัด  (มหาชน) 

 2. สาขาสาธารณูปการ จํานวน 6 แหง 

1) การประปานครหลวง 
2) การประปาสวนภูมิภาค 

3) องคการจัดการนํ้าเสีย 

4) การเคหะแหงชาต ิ

5) บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

6) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
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  3. สาขาพลังงาน จํานวน 5 แหง 

1) การไฟฟาสวนภูมิภาค 

2) การไฟฟานครหลวง 
3) การไฟฟาฝายผลิดแหงประเทศไทย 

4) บริษัท ปตท จาํกัด (มหาชน)  

5) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) * 

 4. สาขาสถาบันการเงิน จํานวน 10 แหง 

1) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
3) ธนาคารอาคารสงเคราะห 
4) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

5) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

6) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 

7) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

8) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย 

9) ธนาคารออมสิน 

10) สํานักงานธนานุเคราะห 
5. สาขาขนสง จํานวน 10 แหง 

1) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

2) การรถไฟแหงประเทศไทย 

3) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

4) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

5) บริษัท ขนสง จํากัด 

6) การทาเรือแหงประเทศไทย 

7) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

8) บริษัท ทาอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน)   

9) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จาํกัด 

10) สถาบันการบนิพลเรือน  

6. สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  จํานวน 7 แหง 

1) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

2) โรงงานยาสูบ  

3) โรงงานไพ 
4) องคการสุรา 
5) โรงพิมพตํารวจ  
6) บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

7) องคการตลาด 
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 7. สาขาเกษตร  จํานวน 6 แหง 

1) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

2) องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 
3) องคการสะพานปลา 
4) องคการสวนยาง  
5) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
6) องคการคลังสินคา 

 8. สาขาทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 3 แหง 

1) องคการอุตสาหกรรมปาไม 
2) องคการสวนพฤกษศาสตร 
3) องคการสวนสัตว  

 9. สาขาสังคมและเทคโนโลยี  จํานวน 5 แหง 

1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

2) องคการเภสัชกรรม 

3) การกีฬาแหงประเทศไทย  

4) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

5) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ 

 

 หมายเหตุ   - * บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กระทรวงการคลังถือหุนต่ํากวารอยละ  50  

 
  หลักการของระบบประเมินผลฯ  มีดังนี ้
  1)  เปนการนาํนโยบายของรัฐบาลมาชวยในการผลักดันใหรัฐวิสาหกิจสามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาต ิ
  2)  เปนระบบที่ทําใหรัฐวิสาหกิจทราบถึงระดับความสามารถในการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบ

กับคูแขง 
  3)  เปนระบบที่มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยให 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูรับผิดชอบตอผลการดาํเนินงาน 
  4)  เปนระบบที่มุงเนนการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานของฝายบริหาร 
  5)  ใชแผนธุรกิจ / แผนกลยุทธ / แผนวิสาหกิจเปนเครื่องมือในการกําหนดเปาหมายและ

ประเมินผล รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
  6)  เปนการกําหนดตัวช้ีวัดหลัก ๆ ท่ีสะทอนผลการดําเนินงาน  โดยไมตองพิจารณา        

ในรายละเอียดมากเกินไป 
  7)  เปนการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดโดยมุงเนนใหรัฐวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงองคกร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับมาตรฐานสากลหรือ Industry Norm 
  8)  เปนการประสานงานอยางใกลชิดระหวางกระทรวงเจาสังกัด  โดยคณะทํางานปรับปรุง

ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและกระทรวงการคลัง 
 



- 5 - 
 
  2.2  โครงสรางของระบบ  แบงออกเปน  3  สวน  คือ 

         สวนท่ี  1  บันทึกขอตกลงการประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance 
Agreement) เปนบนัทึกขอตกลงระหวางรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือกําหนดตวัช้ีวัดและเปาหมายท่ีรัฐตองการ
จากรัฐวิสาหกิจในแตละป การหารือเพ่ือใหไดมาซึ่งกับบันทึกขอตกลงฯ การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย

จะเปนไปอยางอิสระ และเปนธรรมตอผูบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสามารถแบงการดําเนินงานออกเปนข้ันตอนท่ี

สําคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี ้  
        ข้ันตอนท่ี 1   การกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลงาน (Performance Criteria) เพ่ือ
วัดประสิทธภิาพการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามกรอบในการประเมินผลฯ และน้าํหนักในแตละตัวช้ีวัด

แบงเปน 
 

รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Listed SOEs) 

(1)  ผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ (น้าํหนักรอยละ 65)

     (2)  การบริหารจัดการองคกร (น้ําหนักรอยละ 35) 

รัฐวิสาหกิจท่ีไมอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Non-Listed SOEs) 
(1)  การดําเนินงานตามนโยบาย (น้าํหนกัรอยละ 20 +/- 10) 
(2)  ผลการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (น้ําหนักรอยละ 45 +/- 10) 
       - Financial 
       - Non – Financial 
(3)  การบริหารจัดการองคกร (น้ําหนักรอยละ 35) 
      - บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (น้ําหนักรอยละ 6) 
      - การบริหารความเส่ียง (น้ําหนักรอยละ 7) 
      - การควบคุมภายใน (น้ําหนักรอยละ 4) 
      - การตรวจสอบภายใน (น้ําหนักรอยละ 6) 
      - การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ําหนักรอยละ 6) 
      - การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 6) 
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มุมมองในเชิงระบบของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ปรับปรุงใหม 
 

                 

ข้ันตอนท่ี 2   การกําหนดน้าํหนักหรือความสําคัญของตัวช้ีวัด  (Criterion Weight)   
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนดข้ึนไมเกิน 10 ตัวช้ีวัด  มีความสําคัญไมเทากัน จึงกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละ

ตัวช้ีวัดในระดับท่ีตางกัน  ซึง่จะทําใหผูบริหารของรัฐวิสาหกิจสามารถบริหารใหสอดคลองกับความตองการ

ของรัฐบาล 
  ข้ันตอนท่ี 3  การกําหนดเปาหมายในการดําเนนิงานสําหรับแตละตัวช้ีวัด 
(Criterion Value)  ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานออกเปน 5 ระดับ ดังนี้คือ ระดับท่ี 5 คือ 
ดีข้ึนมาก 4 คอื ดีข้ึน  3 คือ ปกต ิ  2  คอื  ต่าํ  และ  1  คือ  ต่าํมาก  เม่ือถึงส้ินปรัฐจะเขาไปประเมินผล

การดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงฯ และใหผลตอบแทนตามระบบแรงจูงใจ 
 

   สวนท่ี 2  ระบบแรงจูงใจหรือคาตอบแทน (Incentive System) ประกอบดวย 
(1)  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
       (1.1)  ระบบโบนัสของพนักงานลูกจางและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
       (1.2)  ระบบการกําหนดวงเงินเล่ือนข้ันเงินเดือนคาจางประจําป 
(2)  คาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน 
       (2.1)  ระบบการประกาศจดัอันดับผลงานจริงของรัฐวิสาหกิจประจําป 
       (2.2)  ระบบการใหความอิสระในการบริหารงาน 
 
สวนท่ี 3  วิธีการและขั้นตอนในการดาํเนนิการระบบประเมินผลฯ 
สวนนีจ้ะเปนการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนนิงานโดยคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้ง 

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  มาทําหนาท่ีเจรจาและจดัทํารางบันทึกขอตกลงฯ กับแตละ

รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังพิจารณาและปรับปรุงระบบประเมินผลฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการกํากับนโยบายดาน

รัฐวิสาหกิจ เปนผูพิจารณาอนุมัติและรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ 
 
 
 

3.1 
บทบาท 
Board 

2.2 

KPI              
(Non-Financial) 

 
3.2

Risk Management 

3.3 

Control & Audit 

3.5 

HR Management 

3.4 ระบบสารสนเทศ 

1. นโยบาย 
    - รัฐบาล 
    - กระทรวง 
       เจาสังกัด 
    - กระทรวง 
      การคลัง 

2.1 

KPI          
(Financial) 
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“แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ” หรือทีเ่รียกวา Statement of Directions: SOD หมายถึง    

ความคาดหวังของภาครัฐในฐานะผูถือหุนท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจภายใตกรอบยุทธศาสตรของประเทศ ยุทธศาสตร
กระทรวงเจาสังกัด วัตถุประสงคการจัดตั้ง ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจในปจจบุัน เพ่ือใหภาครัฐนาํไปใช

เปนแนวทางในการกํากับดแูลรัฐวิสาหกจิในระยะปานกลาง เพ่ือใหรัฐวิสาหกจิมีความชัดเจนในทิศทางการ

ดําเนนิงาน สามารถใชเปนกรอบ/แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรขององคกรใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ

และยุทธศาสตรประเทศ และคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจไดนาํไปใชในการประเมินและตดิตามผล

การดาํเนนิงานรัฐวิสาหกิจตอไป โดยมีรูปแบบของ SOD แบงออกเปน 3 ระดบั คอื ภาพรวม รายสาขา และ    

รายแหง ท้ังนี้ การมแีนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐท่ีชัดเจนจะชวยทําใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจมีกรอบในการ

ปฏิบตัิงาน และมีการสงมอบผลงานท่ีมีความสอดคลองกับเปาหมายตามความคาดหวังของภาครัฐ   
การจดัทํา SOD จะทําใหเกิดการบูรณาการนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจจากภาครัฐ และ      

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการกาํกับดแูลและประเมินผลการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกจิ ประกอบดวย 

 - กระทรวงการคลัง โดยสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
 - สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

 - กระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกจิ 15 กระทรวง 

 

• แนวทางการจัดทําแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ 
   การจัดทํา SOD นั้น ภาครัฐ ซึ่งหมายถึงสวนราชการท่ีมีสวนเก่ียวของในการกาํหนดนโยบาย

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ไดแก สศช.  ซึ่งรับผิดชอบการจดัทํายุทธศาสตรชาต ิและแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงเจาสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของซึ่งดูแลดานนโยบายในแตละอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลังท่ี

รับผิดชอบในการสรางมูลคาใหกับรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนทรัพยสินของประเทศ จะรวมมือกันยกราง SOD ข้ึน และ

เพ่ือเปนการสรางกระบวนการการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะในสวนท่ีเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ สคร. 
ไดจดัใหมีการระดมความคดิเห็นและรับฟงขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีทิศทางการดาํเนินงานท่ี

ชัดเจนและเปนไปตามความคาดหวังของผูถือหุน และบรรลุวัตถุประสงคในการจดัตั้งรัฐวิสาหกิจนัน้ๆ อันจะ

นําพาประเทศไปสูความเจริญเติบโตและเขมแข็ง อยางย่ังยืนตอไปได โดยมีข้ันตอนการจัดทํา SOD ในป       
ท่ีผานมาสรุปไดดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)
ที่มีตอรัฐวิสาหกิจ 
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ปรับปรุง

รัฐวิสาหกจิ 

Sub PAC/
สคร.

รางตัวช้ีวัดและ 
คาเปาหมาย
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน รส. 

บริษัททีป่รกึษา 
ประเมินผล 

กระทรวง      
เจาสังกัด   

ผนวกเขากับ
ขอตกลงในการ
ปฏิบัตริาชการ
กระทรวง 

SOD
รัฐวิสาหกิจกําหนด 
แผนวิสาหกิจที่

สอดคลองตาม SOD

บันทึกขอตกลง
การประเมินผลฯ

บริษัททีป่รกึษา 
ประเมินผล

นโยบายของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรจาก
กระทรวงเจาสังกัด 

SOD ที่ สคร.  
มอบใหรฐัวิสาหกิจ 
ในปที่ผานมา 

ประเด็นปญหาจากผล 
ประเมินของรฐัวิสาหกิจ 

ในปที่ผานมา 

Focus 
Groups 

วิสัยทศัน พันธกิจ 
รวมถึงยุทธศาสตร

ของ รส. 
 

ราง 

SOD 

พิจารณากําหนด
แรงจูงใจ 

ผลการดําเนินงาน
ประจําป

แผนการบริหารราชการ
แผนดิน และกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจของ สศช. 
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ในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจของ สคร. ไดแบงรัฐวิสาหกิจ
ออกเปน 9 สาขา คือ (1) สาขาขนสง (2) สาขาพลังงาน (3) สาขาส่ือสาร (4) สาขาสาธารณูปการ (5) สาขา

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (6) สาขาเกษตร (7) สาขาทรัพยากรธรรมชาติ (8) สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
และ (9) สถาบันการเงิน ซึ่ง สคร. ไดกําหนดแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐตามสาขาตางๆ ดังนี้ 

 

   
 

สคร. ไดนําเสนอแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐตอคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ        
เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2551 ซึ่งไดแบง SOD ออกเปน 3 ระดับ คือ  

1. SOD ภาพรวม: เปนความคาดหวังของภาครัฐท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจทุกแหง ในการที่จะให

รัฐวิสาหกิจเปนกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. SOD รายสาขา: เปนความคาดหวังของภาครัฐตอรัฐวิสาหกิจในรายสาขาท่ีครอบคลุมและ 

เช่ือมโยงรัฐวิสาหกิจทุกแหงในสาขาน้ันๆ โดยในแตละสาขาอาจมีกระทรวงเจาสังกัดมากกวา 1 แหง  
3. SOD รายแหง: เปนความคาดหวังของภาครัฐในเชิงนโยบายตอรัฐวิสาหกิจรายแหงซึ่งจะมี 

ลักษณะเฉพาะหรือเปนประเด็นปญหาท่ีเกิดจากผลการประเมินท่ีผานมาของแตละรัฐวิสาหกิจ  
 

ซึ่งแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐจะมีลักษณะเปนแนวนโยบายหรือทิศทาง (Direction) มากกวา

เปนการกําหนดกิจกรรม (Action) และอาจมีคําอธิบายแนบทาย (Side Note) เพ่ือใชเปนแนวทางใหนําไปสู

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไดชัดเจนข้ึน 
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สรุปแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐท้ัง 3 ระดับ สําหรับรัฐวิสาหกิจ 9 สาขา 55 แหง มีดังนี้ 

• แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐที่มีตอรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนกันยายน 2552  
 
- แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐในภาพรวม 
 

 
    
 
  “เปนกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐาน 

การดําเนินงานท่ีมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

- แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐรายสาขาและรายรัฐวิสาหกิจ 

1. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาขนสง จํานวน 10 แหง 
หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงคมนาคม  

 
 

SOD สาขาขนสง: “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบการขนสงเพ่ือเช่ือมโยงโครงขายและการใหบริการ   

ใหมีมาตรฐาน สนับสนุนบริการขนสงมวลชนและการพฒันาระบบโลจิสติกส เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ              

ในการแขงขันของประเทศ และสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน” 
 

 

1) การรถไฟแหงประเทศไทย 
      “เรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบราง และระบบงานใหมีคุณภาพและเพียงพอ เพ่ือให

เปนระบบขนสงหลักของประเทศ รวมท้ัง ฟนฟูฐานะการเงินและปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยสินใหมี

ประสิทธิภาพ” 
 
 

 

 

  

รัฐวิสาหกิจ 
เปนกลไกขบัเคลือ่น 

ยุทธศาสตร เศรษฐกิจ สังคม  

 
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการดําเนินงาน 
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2) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

“กอสรางรถไฟฟาใหเปนไปตามแผน เช่ือมตอระบบโครงขายและใชระบบตั๋วรวมเพ่ือให

สามารถรองรับการขยายตัวระบบขนสงมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ” 
3) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

“ปรับปรุงเสนทางเดินรถและคุณภาพการใหบริการขนสงมวลชน เพ่ือใหสามารถรองรับการ

ขยายตัวของระบบขนสงมวลชนในภาพรวมและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังปรับปรุงฐานะการเงินให
เขมแข็งไมเปนภาระตอภาครัฐ”  

4) บริษัท ขนสง จํากัด 
“ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการสถานี การใหบริการขนสงมวลชนระหวางเมืองและ

ภูมิภาคใหอยูในระดบัมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ” 
5) การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

“พัฒนาโครงขายทางพิเศษเพ่ือสนับสนนุการพัฒนาระบบโลจิสติกส และการพัฒนาเมือง 
รวมท้ัง สรางมูลคาเพ่ิมจากสินทรัพยท่ีมีใหมีผลตอบแทนทางการเงินในระดับท่ีเหมาะสม” 

6) การทาเรือแหงประเทศไทย 
“พัฒนาทาเรือใหมีคุณภาพ ทันสมัยมีประสิทธิภาพการใหบริการที่ไดมาตรฐานสากลเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของการขนสงสินคาระหวางประเทศ” 
7) บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  

“พัฒนาทาอากาศยานสากลใหสามารถรองรับการขยายตัวของการเดนิทางและการขนสงทาง 
อากาศไดอยางเพียงพอและยกระดับคุณภาพการใหบริการและการบริหารจัดการเพือ่เปนทาอากาศยานระดับ

โลก สรางผลตอบแทน และความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุนอยางตอเนื่อง” 
8) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

“พัฒนากลยทุธการแขงขันในธรุกิจอุตสาหกรรมการบินใหสอดคลองตอสถานการณ              
สรางผลตอบแทนและความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุนอยางตอเนื่อง” 

9) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 
“พัฒนาโครงขาย อุปกรณ และระบบงานใหทันสมัยมีคณุภาพและเพยีงพอ รวมท้ังใหบริการที่มี

ความปลอดภยัและรวดเร็ว ตรงเวลาตามมาตรฐานสากล โดยบริหารตนทุนใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม” 
10) สถาบันการบินพลเรือน 

“เรงทบทวนบทบาทเพื่อกําหนดแผนวิสาหกิจเพ่ือการพัฒนายกระดบัมาตรฐานการผลิต
บุคลากรทางการบิน รวมท้ังปรับปรุงคุณภาพการใหบริการทางการศึกษาและฐานะทางการเงิน ใหสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดมากข้ึน”  
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2. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาพลังงาน จํานวน 4 แหง 
หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย 
 

SOD สาขาพลังงาน: “สรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ สงเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 
ท่ีสะอาด สนับสนุนการใชพลังงานอยางคุมคา และบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและ

ส่ิงแวดลอม” 
 

 

1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
“มุงพัฒนาระบบสงไฟฟาและโรงไฟฟาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของ

ประเทศ และการพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนรวมถึงบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ” 
2) การไฟฟานครหลวง  

“มุงพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประเทศ และ

การพัฒนาธุรกิจเก่ียวเนื่องเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยสิน” 
3) การไฟฟาสวนภูมิภาค  

“มุงพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประเทศ และ

แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมตอทรัพยสิน” 
4) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

“สรางผลตอบแทนและความเช่ือม่ันแกนักลงทุน รักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริการ

อยางตอเนื่อง ขยายธุรกิจไปสูตางประเทศ และพัฒนาองคกรไปสู การเปนบริษัทพลังงานช้ันนาํระดับโลก” 
 
3. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาส่ือสาร  จํานวน 4 แหง 
 หนวยงานเจาสังกัด: สํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

SOD สาขาส่ือสาร: “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และอุตสาหกรรมดานสารสนเทศและการส่ือสาร

ของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเขาถึงสารสนเทศใหท่ัวถึง โดยเนนการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร 

 
 
1) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

“เรงฟนฟูผลประกอบการของบริษัท และวางกลยุทธเพ่ือปรับความสามารถขององคกร     
ใหดําเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ือลดการลงทุนท่ีซ้ําซอน” 
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2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
“เรงฟนฟูผลประกอบการของบริษัท และวางกลยุทธเพ่ือปรับความสามารถขององคกร          

ใหดําเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) เพ่ือลดการลงทุนท่ีซ้ําซอน” 

3) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
“พัฒนาการใหบริการดานการส่ือสารข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึงอยางเหมาะสม พัฒนาธรุกิจขน

สงผานเครือขายไปรษณียและบริการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพ และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ
บริการ” 

4) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
“สรางผลตอบแทนและความเช่ือม่ันแกนักลงทุน พัฒนาคุณภาพรายการและการบริการเพ่ือ

รองรับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการขยายและรักษาสวนแบงตลาด

ใหอยูใน 3 ลําดับแรกของวิทยุโทรทัศนในระบบท่ีไมเรียกเก็บคาบริการ (Free TV)” 
 
4. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสาธารณูปการ  จํานวน 6 แหง 

หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

SOD สาขาสาธารณูปการ: “ตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานและสงเสริมการยกระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด”  

 
 

4.1 กลุมนํ้า 
1) การประปานครหลวง 

“ปรับปรุงและขยายโครงขายระบบประปาใหมีคุณภาพและเพียงพอเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมือง”  

2) การประปาสวนภูมิภาค 
“ปรับปรุงขยายโครงขายระบบประปาไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึง รวมถึงจัดหาและพัฒนาแหลง

น้ําดิบใหเพียงพอ และบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ” 

3) องคการจัดการนํ้าเสีย 
“ทบทวนบทบาทและความจําเปนขององคกรใหชัดเจนโดยเร็ว” 
 

4.2 กลุมพัฒนาที่อยูอาศัย 
1) การเคหะแหงชาติ 

“เรงพลิกฟนฐานะทางการเงิน จัดใหมีท่ีอยูอาศัยใหแกประชาชน รวมถึงพัฒนาชุมชน        
ท่ีอยูในความรับผดิชอบ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
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2) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
“ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีความพรอมเปนเมืองอุตสาหกรรม เพ่ิมการลงทุนใน

โครงสรางพ้ืนฐาน ขยายพ้ืนท่ีการกํากับดแูล และบริหารทรัพยสินใหมีมูลคาเพ่ิม รวมท้ังรักษาคณุภาพ

ส่ิงแวดลอมใหไดมาตรฐาน” 
3) บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 

“พัฒนาองคกรใหเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยภาครัฐอยางมีประสิทธภิาพ” 
 

5. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  จํานวน 7 แหง 

หนวยงานเจาสังกัด: สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม 
 
SOD สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม: “เพ่ิมศักยภาพในการดาํเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบ  

ตอสังคมและส่ิงแวดลอม” 
 
5.1 กลุมรส.ที่ภาครัฐตองควบคุมตามกม.เฉพาะ 

1) สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

“ยกระดับการบริหารจัดการ มีมาตรการการกระจายสลากใหเปนธรรมและปองกันการขาย
สลากเกินราคา และเปนองคกรท่ีสามารถสรางรายไดใหแกประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนา

ภาพลักษณองคกรใหมีความโปรงใส และมีสวนในการสนับสนนุการพัฒนาสังคม” 
2) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  

“รักษาสวนแบงทางการตลาด และเรงรัดการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมใหได      

ตามแผน” 
3) องคการสุรา กรมสรรพสามิต  

“เรงสรางความชัดเจนแผนการยายโรงงาน และดูแล รับผดิชอบตอคณุภาพและความ

ปลอดภัยของชุมชนและส่ิงแวดลอม” 
4) โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 

“เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปดการคาเสรี” 
5.2 กลุมเชิงพาณิชย 

1) โรงพิมพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
“ปรับสถานภาพองคกรใหมีความคลองตัว และเพ่ิมสวนแบงการตลาด” 

2) องคการตลาด 
“ทบทวนบทบาท เพ่ือกําหนดทิศทางขององคกรท่ีเหมาะสม” 

3) บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

“เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน และเรงรัดสรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยสินท่ีมีอยู” 
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6. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาเกษตร  จํานวน 6 แหง 

หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร และกระทรวงพาณิชย  

 
 
 

SOD สาขาเกษตร: “เปนเคร่ืองมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” 
 
 
1) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

“เปนองคกรท่ีเปนเคร่ืองมือของรัฐในการเสนอแนะและดําเนินการตามนโยบายโคนมและ
ผลิตภณัฑนม รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพและปรับกลยุทธทางธุรกิจใหทันสมัย” 

2) องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร  
“พัฒนาการบริหารจัดการสินคาเกษตรอยางเปนระบบเพ่ือรักษาระดบัราคา พรอมท้ังเปน

ศูนยขอมูลพืชผลทางการเกษตรและบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ” 
3) องคการคลังสินคา 

“สรางความชัดเจนในทิศทางการดําเนนิธรุกิจขององคกร รวมท้ังมีการกําหนดกลยุทธ เพ่ือให
มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ และระบบฐานขอมูลท่ีใชในการบริหารใหสอดคลองกับทิศทางขององคกรท่ี

ชัดเจน” 
4) องคการสะพานปลา 

“ปรับบทบาทองคกรเพ่ือดําเนินการในเชิงพาณิชยในการเปนเคร่ืองมือของรัฐดานการประมง 
และตลาดสัตวน้ํา” 

5) องคการสวนยาง 
“เรงรัดปรับโครงสรางองคกรรองรับการควบรวมกิจการกับ สกย. เพ่ือความแข็งแกรงทาง

ธุรกิจยางอยางเปนระบบครบวงจร” 
6) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

“เรงรัดปรับโครงสรางองคกรรองรับการควบรวมกิจการกับ อ.ส.ย. เพ่ือการสงเสริมและ

สงเคราะหเกษตรกรสวนยางอยางเปนระบบครบวงจร” 
 

7. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวน 3 แหง 
 หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
SOD สาขาทรัพยากรธรรมชาต:ิ “บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม  

และพัฒนาองคความรูเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของประชาชน” 
 
1) องคการสวนสัตว  

“อนุรักษพันธุสัตวปาหายาก และพัฒนาสวนสัตวท่ีมีอยูใหเปนแหลงเรียนรูและพักผอน 

ปรับปรุงการบริการและการบริหารจัดการใหมีประสิทธภิาพเปนมาตรฐานสากล” 
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2) องคการสวนพฤกษศาสตร 
“มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูในดานความหลากหลายของทรัพยากรพืช และพัฒนา

ความรูดานพฤกษศาสตรเพ่ือใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม“ 
3) องคการอุตสาหกรรมปาไม  

“บริหารจัดการทรัพยากรปาไมเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ” 
 

8. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสังคมและเทคโนโลย ี จํานวน 5 แหง 
หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวง

สาธารณสุข 
 

SOD สาขาสังคมและเทคโนโลยี: “มุงสงเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต และการเรียนรูของประชาชน สราง

นวัตกรรมเพ่ือสนับสนนุการดําเนนิงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและ

ตางประเทศ” 
 

1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
“มุงเนนการสรางเอกลักษณและความชํานาญดานการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมและนําผลงาน

ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมท้ัง ถายทอดองคความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศท้ังในดานการเรียนรู

และการใหบริการตอประชาชน” 

2) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
“ยกระดับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑใหมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพ่ือใหความรู

ความเขาใจดานวิทยาศาสตรแกประชาชนอยางท่ัวถึง” 
3) การกีฬาแหงประเทศไทย  

“มุงพัฒนากีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อความเปนเลิศ พัฒนาองคความรู ดานวิทยาศาสตรการกีฬา 

และมีการกํากับดูแลและประเมินผลหนวยงานท่ีไดรับการสนับสนนุอยางเปนระบบ” 
4) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

“สงเสริมและสนับสนนุอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 
ดวยการบริหารจัดการและระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ” 

5) องคการเภสัชกรรม 
“มุงวิจัย และพัฒนาผลิตภณัฑยาและเวชภัณฑดวยเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือ

ตอบสนองความตองการและความจําเปนของประเทศดวยราคาท่ีเหมาะสมและยุตธิรรม รวมท้ังปรับปรุงการ
บริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับธุรกรรมเชิงพาณิชยและเชิงสังคมในอนาคต” 
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9. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐสาขาสถาบันการเงิน จํานวน 10 แหง 
หนวยงานเจาสังกัด: กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 

 
SOD สาขาสถาบันการเงิน: “เปนกลไกของภาครัฐ เพ่ือสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน        

ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใตการบริหารจัดการองคกรท่ีม่ันคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใชทรัพยากร

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ” 
 

1) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
“เสริมสรางความม่ันคงทางการเงินและมีผลตอบแทนตอผูถือหุนในระดับท่ีเหมาะสม โดยมี

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ และการบริการอยูในระดบัช้ันนํา”  
2) ธนาคารออมสิน 

“มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก และสงเสริมการออมของ

ประชาชน โดยมีการบริหารจัดการซึ่งสนบัสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ” 
3) ธนาคารอาคารสงเคราะห  

“มุงเนนการใหสินเช่ือท่ีอยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยและปานกลาง มีฐานะการเงินท่ีม่ันคงและ 
มีระบบขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 

4) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
“มุงเนนการใหความชวยเหลือดานเงนิทุนแกภาคการเกษตรและชนบทควบคูกับการ

เสริมสรางองคความรูและสนับสนนุการพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีการบริหาร

จัดการและระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ” 
5) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 

“มุงสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีศกัยภาพทางธุรกิจแตมีหลักประกันไม
เพียงพอ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได โดยมีการบริหารภาระค้าํประกันท่ีมีประสิทธิภาพ” 

6) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
“มุงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง โดยใหบริการทางการเงินควบคูไปกับ

การเสริมสรางองคความรูและเรงรัดการแกไขปญหาการบริหารจัดการ” 

7) ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
“มุงสงเสริมการคาระหวางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสงออก นําเขา และการลงทุนของ

ผูประกอบการ” 
8) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

“สรางตลาดรองเพ่ือการพัฒนาและสนบัสนุนใหคนไทยมีท่ีอยูอาศัยโดยสามารถขอกูสินเช่ือ
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีระยะยาวได และสรางบุคลากรใหเปนผูมีความเช่ียวชาญดานการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย” 
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9) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
“เปนกลไกการระดมเงินออมและการลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสนับสนุน  

ทางการเงินแกประชาชนและผูประกอบการตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีฐานะการเงินท่ีม่ันคง” 
10) สํานักงานธนานุเคราะห 

“ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน มีระบบ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมุงเนนการบริการและการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ” 
 

• การเชื่อมโยงแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐกับตัวชี้วัดการประเมินผลการ

ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

จากแนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจท่ีกลาวมาแลวขางตน รัฐวิสาหกิจสามารถ

นํามาใชเปนกรอบในการกําหนดแผนการดําเนนิงาน แผนยุทธศาสตรประจําป และรางบันทึกขอตกลงฯ    

ท้ังนี้ คณะอนกุรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงฯ (รายสาขา) จะพิจารณานํา SOD มาใชเปนกรอบในการกําหนด

ตัวช้ีวัดและเปาหมายที่จะมุงเนนความสมดุลในการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามแนวทาง Balanced 
Scorecard ได  

ตัวอยางการกาํหนดตัวช้ีวัดของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

ประจําป 2552  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 
 

การกําหนดตัวช้ีวัดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ประจําปบัญชี 2552 

 

วิสัยทัศน : เปนองคกรบูรณาการเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เปนศูนยกลางการบริหารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในอาเซียน  
             ท่ีเสริมสรางความสามารถการแขงขันภาคการผลิต การบริการและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
 
Statement of Directions Strategy ขององคกร KPI 

1.  วิจัย พัฒนา และ

ถายทอดวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีความรู

ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมไปใชใน  

การเพ่ิมผลผลิตเชิง

พาณิชยในสาขาหลัก

ทุกระดับ 

 

- สรางนวัตกรรม

เทคโนโลยีกาวหนา  

ดานผลิตภัณฑ อาหาร 

ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 

และพลังงานทดแทน 

โดยมุงเนนการทํางาน

เปนทีมแบบบูรณาการ 
- สรางกระบวนการคัดสรร

เทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย

และเรงปรับตัวเพ่ือ

แสดงศักยภาพระดับ

สากล 
- เผยแพร ถายทอดองค

ความรูทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสูสังคม  

เพ่ือการใชประโยชน 

- จํานวนผลงานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย (C1) 
- จํานวนผลผลิตการวิจัย        

และพัฒนาดานอาหาร

ผลิตภัณฑสุขภาพ และ        

ดานพลังงานทดแทน          

และสิ่งแวดลอมท่ีแลว

เสร็จ ในปบัญชี 2552 
(C2) 

- จํานวนสิทธิบัตรและ           
อนุสิทธิบัตรท่ียื่นจด (P1) 

- ระดับความสําเร็จในการ
ประเมินความคุมคาของ

โครงการ วิจัย (P4) 

2.  พัฒนาบริการรูปแบบ

ใหมใหมีนวัตกรรม 

เทคโนโลยีทันสมัย 

สงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารและ

บริการประชาชน 

ยกระดับคุณภาพและ

บริการอยางตอเน่ือง 

- พัฒนางานบริการ

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีระบบประกัน

คุณภาพที่มีมาตรฐาน

ระดับสากล 
- ใหบริการดวยโครงสราง

พ้ืนฐานรูปแบบใหมท่ี

เพ่ิมความสามารถการ 
   แขงขัน 

- อัตราสวนคาใชจายตอ 

รายได (F2) 
- ระดับความพึงพอใจ        

ของผูใชบริการ (C3) 

3.  พัฒนาแหลงรายได

เสริมเพ่ือเพ่ิมรายได 

- สรางการตลาดเขมแข็ง

และดําเนินกิจกรรมเชิงรุก 

 -  อัตราการเพ่ิมรายได           

     นอกงบประมาณ (F1) 
4.  สรางเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัย

และพัฒนากับ

หนวยงานภาครัฐ 

เอกชน ท้ังในและ

ตางประเทศ     

 
N/A 

-  จํานวนเครือขายความ 
    รวมมือ (P5) 
 

 ตัวช้ีวัดรวม/ตัวช้ีวัดตามนโยบาย  

 - ระดับความสําเร็จในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและ

   ยกระดับมาตรฐานโรงงานปุย (P2) 
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการศูนยตนแบบ 

ระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหจากชีวมวล (P3) 
- ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (P6) 
    การบริหารจัดการองคกร (L&G) 

 
 

Balanced Scorecard 

• การบริหารองคกร  
    (Learning & Growth Perspective 
: L&G ) 
- ใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงาน 
3.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การบริหารจัดการองคกร 
3.1 บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

3.2 การบริหารความเส่ียง 
3.3 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
3.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

- ประสิทธิภาพดานการเงิน 
     (Financial Perspective : F) 

1.  อัตราการเพ่ิมรายไดนอกงบประมาณ 
2.  อัตราสวนคาใชจายตอรายได 

- บริการท่ีมีลูกคาเปนศูนยกลาง  
    (Customer Perspective : C) 
1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย   
2. จํานวนผลผลิตการวิจัยและพัฒนาดาน

อาหารผลิตภัณฑสุขภาพ และดานพลังงาน

ทดแทนและสิ่งแวดลอมท่ีแลวเสร็จ ในปบัญชี 

2552 
3.  ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

- ประสิทธิภาพกระบวนงาน 
    (Internal Process Perspective : P) 

1.  จํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรท่ียื่นจด 
2.  ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมศักยภาพการ

ผลิตและยกระดับมาตรฐานโรงงานปุย 
3.  ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ศูนยตนแบบ ระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหจาก

ชีวมวล 
4.  ระดับความสําเร็จในการประเมินความ
คุมคาของโครงการวิจัย 
5.  จํานวนเครือขายความรวมมือ 
6.  ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน   
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หลักการ 
  เปนการวัดความสามารถในการดําเนินงานท่ีตอบสนองตอนโยบายตาง ๆ ท่ีรัฐวิสาหกิจ 
ไดรับ  ไมวาจะเปนนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงเจาสังกัด  และกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน 
โดยพิจารณาเพ่ือกําหนดเปนตัวช้ีวัดเฉพาะนโยบายท่ีสําคัญและ/หรือนโยบายที่รัฐวิสาหกิจไดรับมอบ           

เพ่ือดําเนนิการโดยเฉพาะ 
 
แนวทางการดําเนินการ 
  แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายจะเปนการพิจารณาจาก 
  1. นโยบายของรัฐบาล / กระทรวงเจาสังกัด / กระทรวงการคลังท่ีมอบหมาย                        

ใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยเฉพาะกลุมหรือนโยบายสําหรับสวนราชการ / รัฐวิสาหกิจในภาพรวม    

ซึ่งกระทรวงการคลัง (สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : สคร.) และท่ีปรึกษาจะสรุปเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) 
  2. การหารือรวมกันระหวางกระทรวงการคลัง  (สคร.)  กับกระทรวงเจาสังกัด โดยจะ

เปนการพิจารณาเพ่ือกําหนดเปนตัวช้ีวัดและเปาหมายในประเด็น ซึ่งกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุน

และกระทรวงเจาสังกัดในฐานะผูกํากับดูแลตองการกําหนดเปนทิศทาง / แนวทางการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ท้ังในกรณีท่ี 
                        1)  ไมไดถูกระบไุวในแผนธุรกิจ  แผนกลยุทธ  หรือแผนวิสาหกิจ 
      2)  ระบไุวในแผนธุรกิจ  แผนกลยุทธ  หรือแผนวิสาหกิจ  แตขาดความชัดเจน 

หรือไมตรงตามท่ีกระทรวงการคลังหรือกระทรวงเจาสังกัดเห็นสมควร 
  ท้ังนี้ ภายหลังการพิจารณาหารือและแจงใหรัฐวิสาหกิจทราบและกําหนดเปนตัวช้ีวัดและ

เปาหมายแลว  รัฐวิสาหกิจจะตองทําการปรับปรุง / เพ่ิมเติม  แผนธุรกิจ  แผนกลยุทธ  หรือแผนวิสาหกิจ 
เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองตามที่ไดรับแจงและกําหนดเปนตัวช้ีวัดและเปาหมายแลวตอไป 
 

แนวทางการดาํเนินการสําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายจะเปนไปตามข้ันตอนดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนธุรกิจ  แผนกลยุทธ หรือ           

แผนวิสาหกิจ 
นโยบายของรัฐบาล                  

  PAC  สคร.  กระทรวงเจาสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและท่ีปรึกษา 
รวมกันพิจารณากําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับ 3 

1. การดําเนินงานตามนโยบาย 

กรอบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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การกําหนดเปาหมาย 
  1. หาก PAC สคร. กระทรวงเจาสังกัด และท่ีปรึกษา พิจารณาวานโยบายท่ีรัฐวิสาหกิจ

ไดรับมอบหมายนั้นเปนรูปธรรมสามารถวัดไดชัดเจน  เชน  นโยบายการเพิ่มรายได / ลดคาใชจายของ
รัฐวิสาหกิจ  โดยท่ีรัฐวิสาหกิจยังมีขีดความสามารถท่ีจะดําเนินการไดดีกวานโยบายที่รัฐวิสาหกิจไดรับ

มอบหมาย  เนื่องจากเปนการกําหนดนโยบายข้ันต่ํา  เปนตน  แนวทางการกําหนดเปาหมายไดแก 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ทําไมไดตาม

นโยบายท่ีกําหนด 
- ทําไดตามนโยบาย

ท่ีกําหนด 
ทําไดระหวางคา 5

และคา 3 
ทําไดดีกวานโยบาย

ท่ีกําหนดมาก 
     

 
                        การกําหนดเปาหมายจะยึดหลักการของเปาหมายทีท่าทาย  (Stretch  target)              
โดยอาศัยการพิจารณาประกอบจากปจจยัตาง ๆ ไดแก 
     1)  แผนธุรกิจ  แผนกลยุทธ  หรือแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 

     2)  คา  Benchmark  หรือคามาตรฐานของธุรกิจ / อุตสาหกรรม 
     3)  เสนแนวโนม  (Trend  line)  สําหรับในกรณีท่ีขอมูลมีอัตราการเติบโต 
                             ท่ีสมํ่าเสมอ 
              4)  ปจจัยภายนอกและภายใน  สภาวะเศรษฐกิจ  และสภาวะธุรกิจ / อุตสาหกรรม              
                             ในปนั้น ๆ   
                       5)  ผลการดําเนินงานในอดตี  เชน  คาเฉล่ียในอดตี  หรือผลการดําเนนิงานท่ีดีท่ีสุด 
                            ในอดีตท่ีผานมา  โดยที่ผลการดําเนินงานในปปจจุบันไมควรดอยกวาในปท่ีผานมา 
                            (Self – improvement) 
 
  2.  หาก  PAC  สคร. กระทรวงเจาสังกัด  และท่ีปรึกษาพิจารณาวานโยบายท่ี

รัฐวิสาหกิจไดรับมอบนัน้เปนรูปธรรมสามารถวัดไดชัดเจนและเปนการผลักดันรัฐวิสาหกิจอยางเต็ม

ความสามารถท่ีรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการไดแลว  หรือเปนนโยบายทีส่มควรประเมินเฉพาะในขอบเขตท่ีวา

รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการไดสําเร็จหรือไมเทานัน้  แนวทางการกําหนดเปาหมายไดแก 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ทําไมไดตาม

นโยบายท่ีกําหนด 
- - - ทําไดตามนโยบาย

ท่ีกําหนด 
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หลักการ 
  เปนการวัดผลประกอบการที่สะทอนการดําเนินงานหลักของรัฐวิสาหกิจ ท้ังดานการเงิน 
(Financial)  และไมใชการเงิน  (Non-financial) โดยการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีพิจารณาใชสําหรับรัฐวิสาหกิจ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยท่ี 

  1.  กรณีตัวช้ีวัดทางการเงินนั้นจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะจากตัวช้ีวัดพ้ืนฐานท่ีกําหนด

เปนกรอบข้ึนของเกณฑประเมินผลฯ 6 ตวัช้ีวัด ไดแก 
 

ตัวช่ีวัดทางการเงิน  (Financial) หมายเหตุ 

1. EVA 1.  วัดความสามารถในการทํากําไร  และ/หรอื 

      การบริหารสินทรัพย 
2. ROA 2.  วัดการบริหารสินทรัพย 
3. Profitability : EBITDA, Profit margin, etc. 3.  วัดความสามารถในการทํากําไร 
4. Human Productivity : Net Profit / personnel 4.  วัดความสามารถในการทํากําไร 
5. Cost : Cost / personnel, Cost / unit product. 5.  วัดความสามารถในการทํากําไร  (โดยการ

    or serviced, etc      ควบคุมตนทุน)

6. Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR) 6.  วัดความสามารถในการชําระคืนหน้ี 
 

                   ท้ังนี้  จากการพิจารณาสถานะ / ความสามารถทางการเงินขององคกรโดยท่ัวไปนัน้ 
ประกอบดวยการพิจารณาถึง 
               1)  สภาพคลอง 
       2)  ความสามารถในการทํากําไร 
      3)  การบริหารสินทรัพย 
                        4)  ความสามารถในการชําระหนี้  
   

    จะเห็นไดวา  ตัวช้ีวัดพ้ืนฐานท่ีกําหนดเปนกรอบขึ้นของเกณฑประเมินผลฯ 6 ตัวช้ีวัด 
ขางตน ครอบคลุมใน 3 ดาน ไดแก ความสามารถในการทํากําไร การบริหารสินทรัพย  และความสามารถ 

ในการชําระคืนหนี้  ซึ่งสําหรับดานสภาพคลองนั้น  รัฐวิสาหกิจท่ัวไปโดยสวนใหญไมมีปญหาดานสภาพคลอง 
เนื่องจากสินทรัพยสวนใหญเปนเงินสดและเงินฝากธนาคาร  ซึ่งมีสภาพคลองสูง  ดังนั้นจึงไมกําหนดตวัช้ีวัด 

ในมุมมองดานสภาพคลองทางการเงิน  แตอยางไรก็ตาม สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลประกอบการขาดทุนสามารถ

พิจารณาสภาพคลองในแงของตัวช้ีวัดอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้  (DSCR)   
 
 
 
 
 
 

2. ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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  2.  กรณีตัวช้ีวัดท่ีไมใชทางการเงินนั้น  จะพิจารณาจากตัวช้ีวัดท่ีสะทอนผลการดําเนินงาน

หลักของรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ  นอกจากนี้ยังจะพิจารณาจาก

ตัวช้ีวัดท่ีเปนตวัช้ีวัดมาตรฐานของธุรกิจ / อุตสาหกรรม  โดยที่จํานวนของตัวช้ีวัดท่ีไมใชทางการเงินจะกําหนด 
ใหมีจํานวนไมมากกวา 5 ตัวช้ีวัด  ซึ่งสามารถเปนไดท้ังตวัช้ีวัดท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพหรือแสดงถึงประสิทธิผล 
ของการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ  ตามตัวอยางของประเภทตัวช้ีวัดท่ีไมใชทางการเงิน ดังนี ้
 

ประเภทตัวช้ีวัดที่ไมใชทางการเงิน

(Non-financial Indicators : Sample by category) 

1.  Human  Productivity  / Productivity
2.  Utilization 
3.  Loss / Defect 
4.  Quality  of  product / service 
5.  Etc. 

 
แนวทางการดําเนินการ 
  แนวทางการดําเนินการสําหรับการกําหนดตวัช้ีวัดและเปาหมายจะเปนไปตามข้ันตอนดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
การกําหนดเปาหมาย 
  การกําหนดเปาหมายจะยึดหลักการของเปาหมายที่ทาทาย  (Stretch  target)  โดยอาศยั             
การพิจารณาประกอบจากปจจัยตาง ๆ ไดแก 
  1.  ผลอันสืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี  รัฐบาล  กระทรวงเจาสังกัดหรือ

กระทรวงการคลัง 
  2.  แผนธุรกิจ  แผนกลยุทธ  หรือแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 
  3.  กําหนดคา  Benchmark  หรือคามาตรฐานของธุรกิจ / อุตสาหกรรม 
  4.  กําหนดจากเสนแนวโนม  (Trend  line)  สําหรับในกรณีท่ีขอมูลมีอัตราการเตบิโต         

ท่ีสมํ่าเสมอ 
  5.  ปจจัยภายนอกและภายใน  สภาวะเศรษฐกิจ  และสภาวะธุรกิจ / อุตสาหกรรมในปนั้น ๆ  
  6.  ผลการดาํเนินงานในอดตี  เชน  คาเฉล่ียในอดตี  หรือผลการดําเนินงานท่ีดีท่ีสุด            

ในอดตีท่ีผานมา  โดยท่ีผลการดาํเนนิงานในปปจจุบนัไมควรดอยกวาในปท่ีผานมา (Self-improvement) 
  7.  การ  Targeting 
 
 

รัฐวิสาหกิจสงแผนธุรกิจ             

แผนกลยุทธ  หรือแผนวิสาหกิจ        

PAC  สคร. กระทรวงเจาสังกัด  หนวยงานที่เก่ียวของและ                 

ที่ปรึกษารวมกันพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับ 3             
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หลักการ 
  รัฐวิสาหกิจจะตองมีการบริหารจัดการองคกรในดานตาง ๆ เพ่ือใหสามารถบรรลุผล

การดาํเนินงานไดตามท่ีคาดหวังไว  และในขณะเดียวกันก็เสริมสรางศักยภาพสําหรับอนาคต  โดยอาศัย

การมีสวนรวมจากทุกฝาย ท้ังจากพนักงาน  ผูบริหาร  และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ท้ังนี้ การดาํเนินการ

และ/หรือกระบวนการหลักซึ่งเปนพ้ืนฐานของการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ถูกนํามาประเมินผลฯ นั้น 

ประกอบดวย 
 

เกณฑวัดผลการดําเนินงาน

ดานการบริหารจัดการองคกร  

1.  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
2.  การบริหารความเส่ียง  
3. การควบคมุภายใน  
4. การตรวจสอบภายใน  
5. การบริหารจัดการสารสนเทศ  
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
โดยในการประเมินผลดังกลาวจะอาศัยหลักการดังตอไปนี้ 
  1. ในแตละเกณฑวัด  ซึ่งไดแก  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหาร             

ความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  การบริหารจัดการสารสนเทศ  และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลนั้น  จะประเมินโดยพิจารณาใน 3 ดาน ดังนี้ 
     1.1  ระบบหรือกระบวนการท่ีมีอยู 
              1.2  การปฏิบัติจริง 
                       1.3  ผลลัพธท่ีปรากฏ 
  2. ในบางประเด็นจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหวางรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ 

ดวยกัน  และเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติท่ีดี (Best  Practice)  (ถามี)  
  3. ในบางประเด็นจะไมพิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหวางรัฐวิสาหกิจ  แตจะพิจารณา

จากปจจัยเฉพาะของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ เชน ความจําเปนขององคกร  สภาพธุรกิจ  การดําเนินการตาม

นโยบาย ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

3. การบริหารจัดการองคกร 
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แนวทางการดําเนินการ 

แนวทางการดําเนินการสําหรับเกณฑวัดดานการบริหารจัดการองคกรจะเปนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักเกณฑการการประเมินผลฯ 
  1.  การกําหนดนํ้าหนัก 
       ในการกําหนดนํ้าหนักในการประเมินผลฯ ดานการบริหารจัดการองคกรท้ัง 6 หัวขอ 

ไดกําหนดน้ําหนักในแตละหัวขอ ดังนี้ 
 

หัวขอการประเมินการบริหารจัดการองคกร นํ้าหนัก (รอยละ) 

1. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 6 

2. การบริหารความเส่ียง 7 
3. การควบคมุภายใน 4 

4. การตรวจสอบภายใน 6 
5. การบริหารจัดการสารสนเทศ 6 
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 

รวม 35 
 
 
 

แจงใหรัฐวิสาหกิจทราบถึงกรอบเกณฑวัดดานการ          

บริหารจัดการองคกร โดย PAC  สคร. หนวยงาน           

ที่เก่ียวของและที่ปรึกษารวมกันพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด

และ คาเปาหมายของเกณฑวัดที่ 1 (การดําเนินงาน            

ตามนโยบาย) และเกณฑวัดที่ 2 (ผลการดําเนินงาน          

ของรัฐวิสาหกิจ) ณ  ตนป                            

PAC  ประเมินผล ณ สิ้นป  ตามเกณฑที่กําหนด       

และแจงใหรฐัวิสาหกิจทราบ  โดย สคร.  และที่ปรึกษา

นําเสนอขอมลูและบทวิเคราะห                                

รัฐวิสาหกิจนําเสนอและ

รายงานสรุป ณ สิ้นป 

คณะอนุกรรมการฯ ดานการบริหารจัดการองคกร (ขอ 3) 

พิจารณาเกณฑประเมินขอ 3 
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  2.  วิธีการประเมิน 
       •  ประเมินทุกรัฐวิสาหกิจโดยคณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบในแตละหัวขอ โดย

อาศัยขอมูลจากกระทรวงการคลัง  กระทรวงเจาสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินบทวิเคราะหของที่ปรึกษา  และการพบปะและสัมภาษณคณะกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ

ประกอบการพิจารณาใหคะแนน  โดยท่ีบทวิเคราะหของท่ีปรึกษาไดจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีและบุคลากร

ของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของเบื้องตนและจากเอกสารอางอิงตาง ๆ 
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  หลักเกณฑการจายโบนัสพนักงานของรัฐวิสาหกิจ เดมิกําหนดใหจายจากผลกาํไรสุทธิ

ประจําป  โดยกําหนดวงเงินเพ่ือจายโบนัสพนักงานไวไมเกินรอยละ 9 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน  5 เทา        

ของเงินเดือนคาจาง  และเม่ือคํานวณโบนัสแลว พนักงานไดรับโบนสัต่ํากวา 1 เทาของเงินเดือนคาจาง          

ก็ใหจายโบนัสแกพนักงาน 1 เทาของเงินเดอืนคาจางได  โดยรัฐวิสาหกิจดังกลาวจะตองมีกําไรสุทธิเทากับ

หรือไมนอยกวาจํานวนวงเงินท่ีจะตองจายโบนัสพนักงาน  (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี             

ท่ี สร 0202/ว 75 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2521 และ ท่ี สร 0203/ว 7 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2525)                  

ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวเปนหลักเกณฑท่ีไมเหมาะสมและไมเปนธรรมนกั และไมสามารถจูงใจใหพนักงาน  

ในรัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิมไดเนื่องจาก 

   - การจายโบนัสข้ึนอยูกับผลกําไรสุทธิประจําป ซึ่งเปนตัวเลขทางบัญชีท่ียังไมสามารถ

สะทอนถึงประสิทธิภาพการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจไดทุกแงทุกมุม 
   - รัฐวิสาหกิจบางแหงท่ีดาํเนินกิจการมีกําไรสูง ไมไดหมายความวา รัฐวิสาหกิจนั้น          

มีประสิทธิภาพในการดําเนนิงานมากกวารัฐวิสาหกิจท่ีมีผลกําไรต่ํากวาหรือท่ีประสบผลขาดทุนเพราะการที่

รัฐวิสาหกิจมีกําไรสูงอาจเนื่องมาจากลักษณะของกิจการหรือสินคาของรัฐวิสาหกิจนั้น เปนลักษณะผูกขาด

หรือเปนท่ีตองการของลูกคาหรือประชาชนโดยทั่วไปอยูแลว นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจในกลุมท่ีไดรับโบนัส

เต็มท่ีอยูแลวยอมไมมีแรงจูงใจใหปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีย่ิงข้ึนไปอีก 
    - รัฐวิสาหกิจบางแหงอาจดําเนนิการมีประสิทธิภาพเทากับหรือมากกวารัฐวิสาหกิจ ท่ีมี

กําไรสูง แตตองประสบสภาวะการขาดทุน  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจนั้นดาํเนินงานเพื่อสนองนโยบายของ

รัฐบาลโดยไมมุงแสวงหาผลกําไร จึงทําใหไมมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนในรูปของโบนัสเลยก็ยอมขาด

แรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพอีกเชนกัน 
    - รัฐวิสาหกิจบางแหงมีการใหบริการแกผูมีรายไดนอยหรือบริการสงเคราะหและ           

ไมสามารถกําหนดราคาคาสินคาหรือราคาคาบริการไดตามตนทุนท่ีเปนจริงได  เปนผลใหรัฐวิสาหกิจ           

แหงนั้น ๆ ประสบผลขาดทุนหรือมีกําไรนอย พนักงานจงึไมไดรับโบนสัหรือไดรับโบนัสนอยแมวาผลงาน

ประจําปท่ีไมใชกําไรสุทธิจะดีเพียงใดก็ตาม 
  การปรับปรุงระบบแรงจูงใจดวยผลตอบแทนตามระดับผลงาน 

  ระบบคาตอบแทนหรือระบบแรงจูงใจเปนหัวใจสําคัญของระบบประเมินผลการ

ดําเนนิงานรัฐวิสาหกิจ  เพราะจะเปนตัวกระตุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในรัฐวิสาหกิจ

และเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหรัฐวิสาหกิจดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่วางไวและพบวาระบบคาตอบแทน           

ในปจจบุัน  ยังมีปญหาขอจาํกัดอยูหลายประการท่ีจะนาํมาใชในการพิจารณาคุณคาของแรงจูงใจกระตุนให

พนักงานทํางานเพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยจะกําหนดระบบคาตอบแทนใหสะทอนถึง

ผลงานในระยะยาว  การนําระบบและการปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนของเอกชนมาใชจะชวยเพ่ิมคุณภาพ

ของการบริหาร  โดยเพิ่มความรับผิดชอบเชนเดียวกับปรับปรุงการดําเนินงาน  ส่ิงท่ีสําคัญคือโครงสราง

ระบบคาตอบแทนของรัฐวิสาหกิจจะตองแขงขันกับภาคเอกชนได  มิฉะนั้นรัฐวิสาหกจิจะไมสามารถสรรหา

และรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวได 
 

ระบบแรงจูงใจของพนักงานและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
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            รัฐวิสาหกิจท่ีเขาสูระบบประเมินผลฯ จะไดรับแรงจงูใจหรือคาตอบแทน ดังนี ้
       (1)  โบนสัพนักงานและลูกจาง จายใหแกรัฐวิสาหกิจท่ีเขาสูระบบประเมินผลฯ 
ตามผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงโดยกําหนดวงเงินสูงสุดท่ีจะจายโบนัสตามหลักเกณฑเดิม (รอยละ 9 ผลของ       

กําไรสุทธิแตไมเกิน 5 เทาของเงินเดือน) ไวในชวงผลงานระดบั 3 (ปกติ) และเพ่ิมข้ึนลดลงตามระดับ

ผลงาน ดังนี ้
 

วงเงินสูงสุดทีใ่ชในการจายโบนัสพนักงานตามผลงาน 
 

ระดับผลงาน วงเงินเพ่ือจายโบนัสที่คิดจาก

รอยละของกําไรสุทธ ิ
(% ของกําไรสุทธิเพ่ือจดัสรรโบนัส) 

แตไมเกินจํานวนเทาของ 

เงินเดือนคาจางเฉล่ีย 
(เทา) 

5.0         ดีข้ึนมาก 11.00 8.00 
4.5 10.50 7.00 
4.0         ดีข้ึน 10.00 6.00 
3.5           9.50 5.50 
3.0           ปกต ิ 9.00 5.00 
2.5 8.50 4.50 
2.0           ต่ํา 8.00 4.00 
1.5 7.50 3.00 
1.0           ต่ํามาก 7.00 2.00 

 

                        (2)  โบนัสกรรมการ  จายใหโดยใหฐานการคาํนวณโบนัสเปนไปตามหลักเกณฑเดิม

และกําหนดไวในชวงผลงานระดับ 3 (ปกติ) เปนเปอรเซ็นตตามระดบัผลงานข้ึนหรือลง ดังนี ้

 

ระดับผลงาน

(คะแนน) 
จํานวนโบนัสที่ 

รอยละของกําไรสุทธ ิ
(% ของกําไรสุทธิเพ่ือจดัสรรโบนัส) 

5.0        (ดข้ึีนมาก)     ฐาน + 100%  ของฐาน 

4.5            ฐาน + 75%  ของฐาน

4.0        (ดข้ึีน) ฐาน + 50%  ของฐาน

3.5            ฐาน + 25%  ของฐาน

3.0        (ปกติ) ฐานเทากับจํานวนโบนัสกรรมการตอคนท่ีคํานวณไดจากกําไรสุทธิ

            เพ่ือจัดสรรโบนัสประจําปบญัชีท่ีมีการประเมินผลงานตามหลักเกณฑเดิม

2.5 ฐาน – 25%  ของฐาน

2.0        (ต่ํา) ฐาน – 50%  ของฐาน

1.5 ไมมีโบนัส

1.0        (ต่ํามาก) ไมมีโบนัส
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การใหความอิสระในการบริหารงาน 
  ในข้ันแรกจะใหความเปนอิสระแกรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในระบบประเมินผลฯ ดังนี ้
  (ก)  กรณีรัฐวิสาหกิจท่ีเขาสูระบบประเมินผลฯ จะไดรับอิสระในการบริหารงาน ทันที คือ 
         1)  คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
         2)  การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
  (ข)  กรณีใหความเปนอิสระตามผลการดาํเนินงานท่ีไดระดับ  5  (ดข้ึีนมาก)  และ  
4 (ดีข้ึน) คือ 
         1)  เงินสวัสดิการพนกังาน  เชน  คาเลาเรียนบตุร  เงินชวยเหลือบุตร  คาชุด

เคร่ืองแบบ ฯลฯ 
                        2)  คาเชาบาน 
                           3)  การกําหนดตาํแหนงและอัตรากําลังของพนักงานรัฐวิสาหกิจตําแหนงระดบัสูง  

3 ตําแหนง  นับจากผูวาการ  ผูอํานวยการ  หรือ  กรรมการผูจัดการลงมา 
  สําหรับกรณีท่ีปใดรัฐวิสาหกจิมีผลงานตกจากท่ีเคยไดรับอยูในระดับ 4 (ดีข้ึน) 
หรือระดับ 5 (ดีข้ึนมาก)  จะตองกลับเขาสูการควบคุมของทางราชการเหมือนกับรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลงาน

ระดับ 3 (ปกติ) ลงไป 
 

การประกาศจัดอันดับผลงานของรัฐวิสาหกิจประจําป 
 

  กระทรวงการคลังจะทํารายงานผลการดําเนินงานจริงของรัฐวิสาหกิจโดยรวม  เรียงลําดับ 
ตามระดับคะแนนผลงานและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  รวมท้ังดําเนินการประกาศผลงานของ

รัฐวิสาหกิจเพ่ือใหประชาชนทั่วไปทราบ 
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ขั้นตอนการจัดทําบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

อนุกรรมการฯ (Sub-PAC) สคร. หนวยงานท่ีเก่ียวของ

และบริษัทท่ีปรึกษา หารือ KPIs น้ําหนัก และคาเปาหมาย 

รัฐวิสาหกิจนําสงขอมูลองคกร  ราง KPIs และเปาหมาย 

สําหรับประเมินผล  
(2 เดือน กอนเร่ิมปบัญชี) 

ไมเห็นชอบ

 

จัดทําบันทึกขอตกลงฯ กับรัฐวิสาหกิจ 
(ภายใน 2 เดอืน หลังเร่ิมปบัญชี) 

อนุกรรมการฯ (Sub-PAC)  สคร.               

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และบริษัทท่ีปรึกษา  
พบผูแทนกระทรวงเจาสังกัด และผูแทนรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือหารือและสรุป KPIs เห
น็
ช
อ
บ

คณะกรรมการประเมินผลฯ (PAC) พิจารณา          

ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลฯ ประจําป ท่ี

ปรึกษาเขาพบรัฐวิสาหกิจรับฟงขอมูลเบื้องตนเพ่ือ

ประกอบการกาํหนด KPIs 

สคร. จัดสงรางบันทึกขอตกลงฯ ท่ี Sub-PAC เห็นชอบ ให รส.         

ลงนาม ในกรณี รส.มีความเห็นขัดแยง ใหนําเสนอ PAC พิจารณา         
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี สคร. จัดสงรางบันทึกขอตกลงฯ เพ่ือลงนาม และ

ใหถือวาความเห็นชอบของ PAC เปนท่ีสุด 

ไมเห็นชอบ
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1. กรอบตัวช้ีวัดและนํ้าหนักของการประเมินผลฯ    
 

หัวขอ นํ้าหนัก (รอยละ) 

ป 2553 ป 2554 

รัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 100 100 
-ผลการดาํเนนิงานรัฐวิสาหกิจ (ขอ 2 ) 65  65  
-การบริหารจดัการองคกร* (ขอ 3) 35  35  
รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนบริษัทจดทะเบียน 100 100 
-การดําเนินงานตามนโยบาย (ขอ 1) 20 (+/-10) 20 (+/-10) 

-ผลการดาํเนนิงานรัฐวิสาหกิจ (ขอ 2 ) 45 (+/-10) 45 (+/-10) 
-การบริหารจดัการองคกร* (ขอ 3) 35  35  

 
 

2. ตัวช้ีวัดรวม  
 

ตัวช้ีวัดรวม นํ้าหนัก (รอยละ) หมายเหต ุ
ป 53 ป 54 

การบริหารจัดการองคกร 
-บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
-การบริหารความเส่ียง 
-การควบคุมภายใน 
-การตรวจสอบภายใน 
-การบริหารจดัการสารสนเทศ 
-การบริหารทรัพยากรบุคคล 

35 
6 
7 
4 
6 
6 
6 

35 
6 
7 
4 
6 
6 
6 

ใชกับรัฐวิสาหกิจทุกแหง  

ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 5 5 ใชกับรัฐวิสาหกิจท่ีมีการเสนองบลงทุนตอ สศช.  
ระบบ EVM  
-การวัดผลงาน EP เทียบกับเปาหมาย  
-การดําเนินงานตามระบบ EVM 

10-15

5-10 
5-10 

10-15

5-10 
5 

ใชกับรัฐวิสาหกิจจํานวน 39 แหงในโครงการ ดังนี ้
- EP รส. ท่ัวไปรอยละ 5 /รัฐวิสาหกิจในตลาดฯ   

รอยละ 10 โดยกําหนดเปาหมายเทียบกับ

แผนปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจ 
- EVM ใชเกณฑเชนเดียวกับป 53 

การสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE - - ไมมีการกําหนดเปนตัวช้ีวัด แตจะมีการปรับลด

คะแนน ไมเกิน 1 คะแนนจากขอ IS ในกรณีท่ี
รัฐวิสาหกิจสงขอมูลไมครบถวน โดยใชแนวทาง

เดียวกับป 53 
 

 

กรอบตัวชี้วัดและน้ําหนักของการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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กิจกรรม ภายใน การปรับลดคะแนน 

การดําเนินงานตามขั้นตอนรัฐวิสาหกิจนําสงขอมูล  

รัฐวิสาหกิจจะตองขอนโยบายจากกระทรวงเจาสังกัด 

และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สําหรับ KPIs  ดานการ
ดําเนินงานตามนโยบาย  ใหแลวเสร็จกอนนําสงราง
รายละเอียดการกําหนด KPIs ให สคร. และบริษัท       

ท่ีปรึกษา ท้ังนี้ ขอมูลท่ีจําเปนและสําคัญในการ

ประกอบการพิจารณากําหนด KPIs  ท่ีรัฐวิสาหกิจ
จะตองนําสงให สคร. และบริษัทท่ีปรึกษา คือ 

      (1) รางรายละเอียดการกําหนดตัวชี้วัด และ

เปาหมายผลการดําเนินงานประจําป  
      (2) งบประมาณรายจาย/งบลงทุนประจําป 

(ฉบับเดียวกับท่ีนําสง สศช.) / รายละเอียดโครงการท่ี
ของบลงทุน (ถามี) 
      (3) แผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบัติการประจําป/
แผนฟนฟูฐานะการเงิน  
      (4) รายงานประจําปของปท่ีผานมา 
      (5) งบการเงินประจําปเบ้ืองตน (ตัวเลขจริง 

11 เดือน และประมาณการ 1 เดือน) 
      (6) ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงองคกรตาม

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินฯ ท่ีผานการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ   

2  เดือน  กอนเร่ิมป 
 

รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการลาชาจะถูกปรับ

ลดคะแนน วันละ 0.05 คะแนน  หาก

ดําเนินการชากวา 2 เดือน กอนเร่ิมป 

รัฐวิสาหกิจลงนามและสงคืนบันทึกขอตกลงฯ ภายใน 30 วันหลัง สคร. 

สงออกรางบันทึก 
ขอตกลงฯ 

รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการลาชาจะถูกปรับ

ลดคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน 

รัฐวิสาหกิจสงความเห็นแยง (ถามี)   ภายใน 30 วันหลัง สคร. 

สงออกรางบันทึก 
ขอตกลงฯ 

 

กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีความเห็นแยง คณะอนุกรรมการ

จัดทําบันทึกขอตกลงฯ (Sub PAC) หรือ

คณะกรรมการประเมินผลฯ ( PAC) จะพิจารณา

ความเห็นแยง ท้ังนี้ ความเห็นของ PAC ถือเปนท่ีสุด 

โดยเร็วหลังจากรัฐวิสาหกิจ

มีความเห็นแยง 

 

เม่ือการพิจาณาความเห็นแยงเปนท่ีสุดแลว 

รัฐวิสาหกิจตองลงนามและสงคืนบันทึกขอตกลงฯ 

ภายใน 15 วันหลัง สคร.    

รางบันทึกขอตกลงฯ 

รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการลาชาจะถูกปรับ

ลดคะแนน 
วันละ 0.05 คะแนน 

 

 

การนําสงขอมูลตามขั้นตอนการจัดทําบันทกึขอตกลงประเมินผล         

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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กิจกรรม ภายใน การปรับลดคะแนน 

รัฐวิสาหกิจสงรายงานผลการประเมินรายคร่ึงป            
ให สคร.  กระทรวงเจาสังกัด และบริษัทท่ีปรึกษา  

ภายใน 1 เดือน            

หลังสิ้นไตรมาสท่ี 2 
 

รัฐวิสาหกิจกรอกแบบสอบถามการประเมินผลฯ           

ดานการบริหารจัดการองคกร (ขอ 3) 6 ดาน และ       

สงพรอมขอมูลเบ้ืองตนของขอ 3 ให สคร. และบริษัท   

ท่ีปรึกษา 

ภายใน 1 เดือน            

หลังสิ้นป 

รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการลาชาจะถูกปรับ

ลดคะแนน วันละ 0.05 คะแนน 

รัฐวิสาหกิจสงรายงานผลการประเมินรายปเบ้ืองตนของ

การดําเนินงานตามนโยบาย (ขอ 1) และผลการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ขอ 2) ให สคร. และบริษัท
ท่ีปรึกษา 

ภายใน 1 เดือน            

หลังสิ้นป 

รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการลาชาจะถูกปรับ

ลดคะแนน วันละ 0.05 คะแนน 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจลงนามรับทราบผลคะแนน  ภายใน 30 วัน             

หลัง สคร. แจงคะแนน 

 

รัฐวิสาหกิจสงขอเสนอแนวทางการปรับปรุงองคกร

ตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินฯ ท่ีผานการ

เห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ภายใน 60 วัน             

หลัง สคร. แจงคะแนน   

และประเด็นปญหา 

 

 
หมายเหตุ:  รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการลาชาจะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.05 คะแนนใน 5 ขั้นตอนดังกลาวขางตน   

                                โดยจะปรับลดสูงสุดไมเกิน 1 คะแนนจากคะแนนรวมขององคกร ณ สิ้นป 
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• ระบบประเมินคุณภาพรฐัวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 
 

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจไดมีมตใินคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2551 เห็นชอบการนาํระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: 
SEPA) มาใชเพ่ือตอยอดระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจปจจุบัน รวมถึงเห็นชอบการจัดกลุม

รัฐวิสาหกิจเพ่ือเขาสูระบบ SEPA  แผนดําเนินงานตามระบบ SEPA และแผนการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท้ังนี้ ใหเร่ิมดําเนินการตั้งแตป 2552 เปนตนไป และ 

ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจข้ึนเพ่ือดูแลการนําระบบ SEPA มาใชใน
รัฐวิสาหกิจ พรอมท้ัง เห็นชอบแผนและกรอบระยะเวลาการนํารัฐวิสาหกิจเขาสูระบบ SEPA โดยพิจารณาตาม  

ความพรอมดานการบริหารจดัการองคกร ซึง่พิจารณาจากคะแนนประเมินผลการประเมินดานการบริหารจัดการ

องคกร โดยมกีารแบงกลุมรัฐวิสาหกิจเพ่ือทยอยเขาสูระบบ SEPA ดังนี้ 
 

 ประเภทรัฐวิสาหกิจ รายช่ือรัฐวิสาหกิจ 
Group A 
  รส. ท่ีผานเกณฑการคัดเลือก  
  (คะแนนบริหารจัดการ (ขอ 3) ≥ 4.5 ทุกขอ ≥ 4.0)  

 
ปตท. กฟน. ธกส. ธอส. กฟผ. บวท. บกท*. 

Group B 
• รัฐวิสาหกิจท่ีไมผานเกณฑคดัเลือกในป 2551

• รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนน ขอ 3 ระหวาง 3.0-4.0 

 
• กฟภ. กปน. ออมสิน กรุงไทย  อสมท. ทอท. บางจาก
• กนอ. ธสน. กทพ. กปภ. รยส. อภ. ปณท. วว. บสย. 
รฟม. ธพว. สสร. ทีโอที กทท. บขส. กคช. ขสมก. 
ททท. กสท. 

Group C 
• รัฐวิสาหกิจท่ีมีคะแนน ขอ 3 นอยกวา 3.0 

 
• อส. ไพ กกท. โรงพิมพฯ ออป. สธน. อสส. รฟท. 
อพวช. สบพ. อคส. อสป. อสค. อตก. อสพ. อจน. 

บอท. อต. ธอท., อกย.,กสย., ธพส. 

หมายเหต ุ * อนุกรรมการฯ เห็นควรให บกท. เปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองเขาสูระบบ SEPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
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ตอมา คณะอนุกรรมการดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ไดเห็นชอบกรอบการดําเนนิงานตามระบบ 

SEPA ดังนี ้

 

 
ปท่ี 1 ของการเขาสูระบบ SEPA - ในป 2552 รัฐวิสาหกิจท่ีเขาสูระบบ SEPA จํานวน  

7 แหง ยังคงประเมินผลการดําเนินงานตามระบบปจจุบัน มีการประเมินผลในหัวขอการบริหารจัดการองคกร 
(รอยละ 35) นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจตองจัดทําแผนการ Implement ระบบ SEPA ในองคกร และทดลองทํา
รายงานประเมินตนเองตามระบบ SEPA สงให สคร. และทีมผูตรวจประเมินพิจารณา 

ปท่ี 2 ของการเขาสูระบบ SEPA - ป 2553 รูปแบบการกําหนดตัวช้ีวัดดานผลการ

ดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจจะปรับมุมมองการพิจารณาจากเดิมซึ่งอิงตามมุมมองของ Balanced Scorecard   
เปนมุมมองการประเมินตามระบบ SEPA ท้ังนี้ รัฐวิสาหกิจยังคงมีการประเมินผลในหัวขอการบริหารจัดการ
องคกร (รอยละ 35) และตองจัดทํารายงานประเมินตนเองตามระบบ SEPA สงให สคร.  

ปท่ี 3 ของการเขาสูระบบ SEPA - ป 2554 เปนตนไป รัฐวิสาหกจิจะมีการประเมนิผลและ

คิดคะแนนการประเมินตามระบบ SEPA อยางเต็มรูปแบบ 
 

2. การดาํเนนิการของคณะอนุกรรมการดูแลการประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

2.1 คณะอนุกรรมการดูแลระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2553 

เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 ไดเห็นชอบกรอบระยะเวลาการจัดทําบนัทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงาน

ประจําป 2554 สําหรับรัฐวิสาหกิจปปฏิทินท่ีจะเขาสูระบบ SEPA ดงันี ้
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ขั้นตอน กําหนดเวลา หมายเหต ุ

รัฐวิสาหกิจสงรายงานประเมินตนเอง 

S/OFI และแผนการปรับปรุง โดยผาน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ภายใน ก.ย. 53  

รัฐวิสาหกิจสงรางตัวช้ีวัดตามมุมมอง 

SEPA พรอมขอมูลและเอกสารให สคร. 

ภายใน 2 เดือนกอนเร่ิมปบญัชี  

ท่ีปรึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดตัวช้ีวัด

และจัดทํารายงานการประเมินผลเพ่ือ 

SUB-PAC พิจารณา 

พ.ย. – ธ.ค. 53 สคร.อยูระหวางจัดทํา 

TOR   จางท่ีปรึกษาป 
2554-2555 

ท่ีปรึกษาหารือ SUB-PAC และรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือกําหนดตวัช้ีวัดตามมุมมอง SEPA  

ม.ค. – ก.พ. 54  

สคร. สงออกรางบันทึกขอตกลงเพ่ือลงนาม ภายใน 2 เดือนหลังเร่ิมปบัญชี  

รัฐวิสาหกิจลงนามและสงคนืบันทึกขอตกลง 

หรือสงความเห็นแยง(ถามี) 
ภายใน 30 วันหลัง สคร. 

สงออกราง 

 

รัฐวิสาหกิจสงผลคะแนนประเมินตนเองราย

คร่ึงป เฉพาะหมวด 1-6 และความคบืหนา

ตามแผนปรับปรุง และขอมูลประกอบ  

ภายใน 1 เดือนหลังส้ินไตรมาส

ท่ี 2 

  

ท่ีปรึกษาประเมินผลตามบนัทึกขอตกลง 

และรวบรวมขอมูลสําหรับปตอไป 

 พ.ย. – ธ.ค. 54   

รัฐวิสาหกิจสงผลการดาํเนินงานตามบนัทึก

ขอตกลงฯ (เบื้องตน)   
1 เดือนหลังส้ินปบญัชี     

ผลการประเมินแลวเสร็จ ภายใน 4 เดือนหลังปบัญชี  

 
2.2 คณะอนุกรรมการดูแลระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ไดเห็นชอบการทบทวน

แผนการนํารัฐวิสาหกิจกลุม B จํานวน 26 แหงเขาสูระบบ SEPA สรุปได ดังนี ้
2.2.1  ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 

2553 ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอใหมีการทบทวนแผนการนํารัฐวิสาหกิจกลุม B จํานวน 26 แหง ท่ีมีกําหนด

เขาสูระบบ SEPA ในป 2554 เนื่องจากเห็นวารัฐวิสาหกิจในกลุม B สวนใหญ ยังไดรับผลคะแนนจากการ
ประเมินหัวขอการบริหารจัดการองคกรไมเปนไปตามเกณฑท่ีคณะอนกุรรมการฯ กําหนดไว การดําเนนิการ

ตามแผนเดิมอาจสงผลใหรัฐวิสาหกิจเหลานั้นไมสามารถปรับตัวเพ่ือดําเนนิการตามระบบ SEPA ไดอยาง
มีประสิทธิผล อีกท้ังเปนการเพิ่มภาระตอองคกรในการปรับตัวเขาสูระบบ SEPA และอาจตองจางท่ี

ปรึกษาเพ่ือใหความชวยเหลือจํานวนมากโดยไมมีความพรอมท่ีจะเขาสูระบบดวยตวัเอง ซึ่ง

คณะอนุกรรมการฯ มีขอสังเกตใหการเขาสูระบบ SEPA ของรัฐวิสาหกิจกลุม B เนนการเรียนรูและ
เตรียมความพรอมแบบคอยเปนคอยไป โดยอาจมีการแบงกลุม B ออกเปน 2 กลุมหรือมากกวา 2 กลุม

ตามความพรอมของรัฐวิสาหกิจ สคร. และผูตรวจประเมินท่ีมีอยู โดยอาจใชผลคะแนนดานการบริหาร

จัดการองคกรขอ 3 ป 2552 ประกอบการพิจารณาแบงกลุมดวย   
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2.2.2  คณะอนุกรรมการดูแลระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 

3/2553 วันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบการปรับแผนและกรอบระยะเวลาการนํารัฐวิสาหกิจ

กลุม B เขาสูระบบ SEPA โดยพจิารณาจากเกณฑคะแนนประเมินผลหัวขอการบริหารจัดการองคกร
ภาพรวม เฉล่ีย 3 ปท่ีระดบัคะแนน 4.00 และยอมรับ Deviation ของคะแนนตามหลักการทางสถิติท่ี

ประมาณ 0.25 ตามความเห็นของท่ีปรึกษาระบบประเมินผลฯ ของ สคร.   

- เห็นชอบการแบงกลุมรัฐวิสาหกจิกลุม B ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม BA 
และกลุม BB โดยทยอยเขาสูระบบในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ  

-  เห็นชอบรายช่ือรัฐวิสาหกิจกลุม BA และกลุม BB ดงันี ้

รัฐวิสาหกิจกลุม BA 
(จํานวน 10 แหง) 

รัฐวิสาหกิจกลุม BB 
(จํานวน 13 แหง) 

ออมสิน กปน. กรุงไทย กฟภ. กนอ. 

กทพ. ทีโอที กปภ. ธสน. และ ปณท. 
วว. อภ. อสมท. ทอท. รยส. บสย.    
รฟม. ธพว. สสร. กทท. บขส. กคช.  

ขสมก. ททท. และ กสท. 
 
ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา อาจพิจารณารัฐวิสาหกิจอีก 2 แหง ไดแก วว. และ อภ. ใหเขาอยู 

ในกลุม BA   เปนกรณีพิเศษ หากรัฐวิสาหกิจมีความพรอมและประสงคท่ีจะเขาสูระบบโดยเร็ว เนือ่งจากเปน

รัฐวิสาหกิจท่ีมีความจําเปน และมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมตอการประเมินเชิงคุณภาพ นอกจากนั้น เพ่ือให 

สคร. สามารถเตรียมความพรอมบุคลากรของ สคร. ในการรองรับการทําหนาท่ีในอนาคตในการเปนท่ีปรึกษา

แกรัฐวิสาหกิจท่ีจะทยอยเขาสูระบบ SEPA ในป 2554 และ 2555 ไดดีย่ิงข้ึน สําหรับ บมจ. บางจาก เนื่องจาก 

ไมมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรใหตัด บมจ. บางจาก ออกจากการเปนรัฐวิสาหกิจท่ี

จะตองเขาสูระบบ SEPA 


