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สารบัญ 
 
          หน้า 
๑. ตารางสรปุผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ       ๑ – ๕ 

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยส์ิน  กระทรวงการคลัง  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยส์ิน  กระทรวงการคลัง 
               มิติภายนอก 

 ๑. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของ     
กระทรวงและนโยบายส าคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปา้หมาย                    - 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง๑ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จในการขับเคลือ่นนโยบายส าคัญ/พิเศษของรัฐบาล๑                   -          

๒. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง๑ 

๓. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของ 
   กลุ่มภารกิจ 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑   ร้อยละความส าเร็จของจ านวนผู้เช่า/ผู้ใช้ทีไ่ด้รับสทิธิ                                      - 
  ให้ใช้ประโยชน์ที่ราชพสัดุ (ราย)๑ 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒    ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงนโยบายการก าหนดเงินน าส่ง                   ๗ – ๙ 
รายได้แผน่ดินของรัฐวิสาหกิจ                

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๓    ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก                                    ๑๐ - ๑๑ 
 ๔. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ 

   ภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑        ระดับความส าเร็จของการจัดท าร่างพระราชบญัญัติคุณสมบัติมาตรฐาน           ๑๒ - ๑๓  

ส าหรับกรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ พ .ศ . ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ จ านวนโครงการของรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน            ๑๔ - ๑๖ 

ของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ระดับความส าเร็จของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ                     ๑๗ - ๑๘ 

สามารถปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปีนัน้ๆ 
  ตัวชี้วัดที่ ๖ 

 
 
 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบาย                                          ๑๙ – ๒๐ 
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สารบัญ 
 
                                                                                                                 หน้า 
มิติภายใน 

 ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต                                     ๒๒ - ๒๔ 
 ตัวชี้วัดที่ ๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน                      ๒๕ – ๒๖ 
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน                                   ๒๗ – ๒๙ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ 

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม                                  ๓๐ – ๓๑ 
ระดับความส าเร็จของปริมาณผลผลิตทีท่ าได้จริงเปรียบเทียบ                      ๓๒ - ๓๕ 
กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจา่ย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการ                                                              ๓๖ - ๔๐ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร                             ๔๑ - ๔๔ 

 ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ                                 ๔๕ - ๕๐ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม                                               ๕๑ - ๕๒  
  

 
หมายเหตุ 

 

 
 

๑  หมายถึง ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ - ๓.๑ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง                       
     การปฏิบัติราชการ โดยหน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง 
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ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายนอก  ๖๓       ๓.๓๙๖๘  
การประเมินประสิทธิผล  
(ผลลัพธ์และผลผลิต) 

          

๑. ระดบัความส าเร็จของ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก    
ในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตัิราชการของ
กระทรวงและนโยบายส าคัญ/
พิเศษของรัฐบาล 

 ๒๐       ๒.๔๐๐๐  
 
 

 ๑.๑ ระดับความส าเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตัิราชการของ
กระทรวง 

 ๒๐         

  ๑.๑.๑ รายได้สุทธิ        
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศปีงบประมาณ 

ร้อยละ ๗ x-๒% 
๑๖.๙๐ 

x-๑% 
๑๗.๐๗ 

x  
๑๗.๒๔ 

x+๑% 
๑๗.๔๑ 

x+๒% 
๑๗.๕๙ 

N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๓ 

  ๑.๑.๒ หนี้สาธารณะ     
คงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม       
ในประเทศ ณ ราคาประจ าป ี

ร้อยละ ๗ x+๒  x+๑  x x-๑  x-๒  ๔๔.๑๙๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๗๖๓ 

  ๑.๑.๓ ร้อยละ
ความส าเร็จของผลลพัธต์าม
มาตรการดา้นการคลังและ
การเงินที่เกี่ยวกบัประชาชน 
เพื่อคุณชีวิตที่ดีขึ้น 

ร้อยละ ๖ ๘๘ ๙๑ ๙๔ ๙๗ ๑๐๐ ๘๗.๑๗๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๖๔๕ 

          ๑.๒ ระดบั
ความส าเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญ/พิเศษ 
ของรัฐบาล 

ร้อยละ -         

 ๑.๒.๑ ระดับ
ความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายในการด าเนนิมาตรการ
ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ

- กระทรวงการคลังไม่มีโครงการในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
- น าน้ าหนักของตัวชี้วัดนี้ไปเพิ่มให้ ตวัชีว้ัด ๑.๑.๑ ร้อยละ ๒ ตัวชีว้ัด ๑.๑.๒ ร้อยละ ๒ ตัวชี้วัด ๑.๑.๓ ร้อยละ ๑ 

 ๑
ระเบี
ยบ
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ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัยของส่วนราชการ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของร้อย
ละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการของกระทรวงทีม่ี
เป้าหมายรว่มกันระหว่าง
กระทรวง 

ร้อยละ ๑๐      N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๑๐๗๕ 

๒.๖.๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าการส่งออกข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ 

 
         

๒.๖.๒.๑ มูลค่าการ
ส่งออกข้าว 

 
 -๑ -๐.๕ ๐ ๐.๕ ๑    

๒.๖.๒.๒ มูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าว 

 
 x-๔ x-๒ x x+๒ x+๔    

๒.๙.๑ อันดับของประเทศ
ไทยตามรายงานผลการวิจัย 
เรื่อง Doing Business ของ
ธนาคารโลก 

 

 อันดับสูง
กว่า ๒๒ 

๒๐-๒๒ ๑๗-๑๙ ๑๔-๑๖ อันดับ 
ต่ ากวา่ 
๑๔ 

   

๒.๙.๒ อันดับของประเทศ
ไทยตามรายงานผลการวิจัย 
เรื่อง Doing Business ของ
ธนาคารโลก ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกระทรวง 

 

         

 ๒.๙.๒.๑ ด้านการ
เริ่มต้นธุรกิจ  

 อันดับสูง
กว่า ๘๓ 

๘๑-๘๓ ๗๘-๘๐ ๗๕-๗๗ อันดับ  
ต่ ากวา่ 
๗๕ 

   

 ๒.๙.๒.๒ ด้าน
การค้าระหว่างประเทศ  

 อันดับสูง
กว่า ๒๐ 

๑๙-๒๐ ๑๗-๑๘ ๑๕-๑๖ อันดับ  
ต่ ากวา่ 
๑๕ 

   

 ๒.๙.๒.๔ ด้านการ
ช าระภาษ ี

 

 อันดับสูง
กว่า ๑๐๕ 

๑๐๓-
๑๐๕ 

๑๐๐-
๑๐๒ 

๙๗-๙๙ อันดับ   
ต่ ากวา่ 
๙๗ 

 

   

 ๒
ระเบี
ยบ
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ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
 ๒.๙.๒.๕  ด้านการ

ได้รับสินเชื่อ  
 อันดับสูง

กว่า ๗๒ 
 

๗๐-๗๒ ๖๗-๖๙ ๖๔-๖๖ อันดับ  
ต่ ากวา่ 
๖๔ 

   

๓. ๓. ระดับความส าเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก    
ในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตัิราชการของ 
กลุ่มภารกิจ  

 

๑๐       ๔.๑๐๐๐  

          ๓.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของจ านวนผู้เช่า/
ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิให้ใช้ประโยชน์
ที่ราชพัสดุ (ราย) 

ร้อยละ ๕         

                ๓.๑.๑ โครงการ 
รัฐเอื้อราษฎร์ 

ราย ๑.๕๐ ๒,๔๐๐ ๒,๕๔๐ ๒,๗๐๐ ๒,๘๕๐ ๓,๐๐๐ ๓,๗๕๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๖ 

                ๓.๑.๒ โครงการ
น าที่ราชพัสดุมาสนับสนุน
การปลูกพืชอาหารและพืช
ทดแทนพลังงาน 

ไร่ 
 

๒ ๓๘,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๕๑,๓๕๗ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๗๕ 

                ๓.๑.๓ การ
อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสด ุ

ราย ๑.๕๐ ๑๒๐ ๑๒๘ ๑๓๕ ๑๔๓ ๑๕๐ ๖๖๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๖ 

          ๓.๒ ระดบัความส าเร็จ 
ของการปรับปรุงนโยบาย 
การก าหนดเงินน าส่งรายได้
แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๖๔๕ 

          ๓.๓ ระดบัความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์เชิงรุก 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๗๕ 

๔. ระดบัความส าเร็จของ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก    
ในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตัิราชการ/ 
ภารกิจหลักของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

 

๒๐       ๕.๐๐๐๐  

 ๓
ระเบี
ยบ



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง                 กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

  

ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
          ๔.๑ ระดบั
ความส าเร็จของการจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ พ .ศ . ๒๕๑๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ระดับ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๗๖๓ 

          ๔.๒ จ านวนโครงการ    
ของรัฐวิสาหกิจที่มโีครงการ
ร่วมมือการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ 
(Synergy) 

โครงการ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๘ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๒๒๖ 

          ๔.๓ ระดับความส าเร็จ   
ของรัฐวิสาหกิจในระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สามารถปรับปรุงประสิทธภิาพ
การด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในปีนั้นๆ 

ระดับ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๗๖๓ 

การประเมินคุณภาพ         ๕.๐๐๐๐  
๖. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ก าหนดนโยบาย 

ร้อยละ ๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๖๑๓ 

มิติภายใน  ๓๐       ๔.๖๒๑๔  
การประเมินประสิทธภิาพ         ๔.๒๔๒๗  
๗. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๖๑๓ 

๘. ร้อยละความส าเร็จของการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตามแผน 

ร้อยละ ๒.๕๐ ๘๕ ๘๗.๕๐ ๙๐ ๙๒.๕๐ ๙๕ ๔๑๑.๓๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๓๔๔ 

๙.  ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ ๑ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๘.๓๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๐๘ 

๑๐. ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

ร้อยละ ๑.๕๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๓.๐๙ ๓.๐๙๐๐ ๐.๐๔๙๘ 

๑๑. ระดับความส าเร็จของ
ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๖๘๘ 

 ๔
ระเบี
ยบ



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

                       ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                          ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง                 กระทรวงการคลัง 
                                                                         รอบ ๑๒ เดือน 

 

 

  

ตัวชี้วดัผล 
การปฏบิัติราชการ 

 หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
เปรียบเทียบกับเปา้หมาย
ผลผลิตตามเอกสาร
งบประมาณรายจา่ย 
๑๒. ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินการตามมาตรการ 
ประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ 

ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๗๕๓๐ ๒.๗๕๓๐ ๐.๐๕๙๒ 

การพัฒนาองค์การ         ๕.๐๐๐๐  
๑๓. ระดับความส าเร็จของ     
การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๖๘๘ 

๑๔. ระดับความส าเร็จของ     
การพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๖๘๘ 

๑๕. ระดับความส าเร็จของ       
การพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรม 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๖๘๘ 

รวม  ๙๓        ๓.๗๙๑๘ 

 
รายงาน ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผู้รายงาน นางสาวศิวาพร  ห่อสกุลกล และนายพิชิตเวธน์  ค าเด่นเหล็ก 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ต่อ ๖๖๓๗ 

 
 
 
 
 
 

 ๕
ระเบี
ยบ



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖
ระเบี
ยบ



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

มิตภิายนอก 
 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ: การประเมินประสิทธผิล (ผลลัพธ์และผลผลิต) 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 
(ร้อยละ ๑๐ แบ่งเป็น สคร. ร้อยละ ๕ และกรมธนารักษ์ร้อยละ ๕) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๒ ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงนโยบายการก าหนดเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาญวิทย์ นาคบุร ี ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายพลจักร นิม่วัฒนา 

                      นายอโนชา คลังทวีคูณสุข 
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๑๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๒๓,๖๗๒๔     
ค าอธิบาย : 

  การปรับปรุงนโยบายการก าหนดเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ จะส่งผลให้การน าส่งรายได้แผ่นดิน    
ของรัฐวิสาหกิจมีมาตรฐาน มีหลักการครอบคลุมสอดคล้องกับธุรกิจและสภาพปัจจุบันของรัฐวสิาหกิจ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องและสามารถเพิม่เงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ (สคร.) มีหนังสือเสนอกำรทบทวนนโยบำยกำรน ำส่งรำยได้แผ่นดินของ
รัฐวิสำหกิจเมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๕๕ ปลัดกระทรวงกำรคลังไดม้อบนโยบำยและข้อสังเกตต่อ
ข้อเสนอของ สคร. ซึ่ง สคร. ได้พิจำรณำทบทวนข้อเสนอตำมนโยบำยและข้อสังเกตของกระทรวงกำรคลังแล้ว และปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรน ำเสนอปลัดกระทรวงกำรคลังพิจำรณำ และน ำเสนอรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังพิจำรณำต่อไป 

ทั้งนี้ สคร. สำมำรถจัดเก็บรำยไดน้ ำส่งของรัฐวิสำหกิจ ปี ๒๕๕๕ เท่ำกับ ๑๒๒,๗๔๙ ล้ำนบำท ซึ่งเมือ่เปรียบเทียบ 
ปี ๒๕๕๔ สคร. มรีำยได้น ำส่งของรัฐวิสำหกิจ เท่ำกับ 98,795 รำยได้น ำส่งรัฐวิสำหกจิจึงเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๔ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  เสนอนโยบายดังกล่าวต่อรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง  
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 

๒  เสนอนโยบายดังกล่าวต่อรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง  
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๓  เสนอนโยบายดังกล่าวต่อรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง  
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕ 

๔  การน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ 
๕  การน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

 

 ๗
ระเบี
ยบ



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เง่ือนไข :  
๑. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกาศใช้นโยบายดังกล่าวได้ ขอให้เป็นเหตุในการอุทธรณ์

ตัวช้ีวัดดังกล่าวได้ สคร. ขอวัดการน าส่งรายได้แผ่นดินตามเกณฑร์ะดับที่ ๔ และระดับที่ ๕ 
๒. สคร. สามารถปรับค่าเป้าหมายการน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจตอนปลายปีได้ในกรณ ี
    - จากนโยบายรัฐบาลทีส่่งผลกระทบต่อการน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 
    - ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลตอ่การน าส่งรายได้ของรัฐวสิาหกิจ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุ 
นโยบายการก าหนดเงินน าส่ง 
รายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 

๓ ด ำเนินกำรได ้
ระดับ ๔ และระดับ ๕ 

๒.๐๐๐๐ ๐.๐๖๔๕ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
๑) กำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำหนดเงินน ำส่งรำยไดแ้ผ่นดินของรัฐวิสำหกิจ 

๑.๑) สคร. ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๐๕.๑/๔๒๗๔ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ เสนอเรื่องทบทวนนโยบำย   
กำรก ำหนดเงินน ำส่งรำยได้แผ่นดนิของรัฐวิสำหกิจ เพ่ือปลดักระทรวงกำรคลังพิจำรณำน ำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
พิจำรณำน ำเสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วำมเห็นชอบ และเมื่อวันท่ี ๕ มนีำคม ๒๕๕๕ ปลดักระทรวงกำรคลังไดม้อบนโยบำยและ
ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอกำรก ำหนดเงินน ำส่งรำยได้แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจของ สคร. ดังกล่ำว  

๑.๒) สคร. ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๐๕.๑/๓๐๐๕ ลงวันท่ี ๗ สิงหำคม ๒๕๕๕ เสนอเรื่องทบทวนนโยบำย       
กำรก ำหนดเงินน ำส่งรำยได้แผ่นดนิของรัฐวิสำหกิจที่ได้แก้ไขตำมนโยบำยและข้อสังเกตของปลดักระทรวงกำรคลัง  
เพื่อปลัดกระทรวงกำรคลังพิจำรณำน ำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังพิจำรณำน ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบอีกครั้ง 
โดย ณ วันท่ี ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๕ เรื่องดังกล่ำวอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำของปลดักระทรวงกำรคลัง 

๒) สคร. มีผลกำรน ำส่งรำยได้แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจของปี  ๒๕๕๕ ดังนี ้
รำยได้แผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ (ลำ้นบำท) ปี ๒๕๕๕ (ลำ้นบำท) เปลี่ยนแปลง 

รัฐวิสำหกิจ 94,269 118,928 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 
หลักทรัพย์ของรัฐ 4,526 3,821 ลดลงร้อยละ  16 

รวม 98,795 122,749 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
สคร. เร่งด าเนินการเสนอปลัดกระทรวงการคลัง 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

 ๘
ระเบี
ยบ



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
ตำรำงสรุปเงินน ำส่งรำยได้แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจและกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐  

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๕ (ตุลำคม ๒๕๕๔ – กันยำยน ๒๕๕๕) 
หนังสือ สคร. ท่ี กค ๐๘๐๕.๑/๔๒๗๔ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ เรื่อง ทบทวนนโยบำยกำรก ำหนดเงินน ำส่ง

รำยได้แผ่นดินรัฐวสิำหกิจ 
หนังสือ สคร. ท่ี กค ๐๘๐๕.๑/๓๐๐๕ ลงวันท่ี ๗ สิงหำคม ๒๕๕๕ เรื่อง ทบทวนนโยบำยกำรก ำหนดเงินน ำส่งรำยได้

แผ่นดินรัฐวสิำหกิจ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๙
ระเบี
ยบ



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๓.๓ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชัยภัฏ เตมียบตุร ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวอรรถยา แจงบ ารุง 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๔๑ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๓๑ 
ค าอธิบาย : 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (มติคณะรัฐมนตรีฯ) อนุมัติในหลักการให้จ าหน่ายหลักทรัพย์
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงการคลั งถือต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑) หลักทรัพย์ที่ได้จากการยึดทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ได้มาโดยนิติเหตุ  
๒) หลักทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจากส่วนราชการอื่นเนื่องจากหมดความจ าเป็นตามนโยบายของภาครัฐ  

๓) หลักทรัพย์อื่นที่ภาครัฐไม่มีความจ าเป็นต้องถือไว้เนื่องจากไม่มีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยมอบหมายให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการจ าหน่าย ราคาหุ้นที่จะจ าหน่าย และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายหุ้นในทาง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ และน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้นตามระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการจ าหน่าย
หุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพือ่น าเงินที่ได้ไปลงทุนในกิจการต่างๆ ตามแผนของกระทรวงการคลัง 

โดยที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐท่ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ โดยปัจจุบันมีหลักทรัพย์
ที่มีลักษณะเข้าข่ายตามมติคณะรฐัมนตรฯี ดังกล่าว และยังคงสถานะด าเนินกิจการอยู่จ านวน ๒๓ หลกัทรัพย์ มูลค่าตามบญัชีรวม       
ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เปน็จ านวนเงินประมาณ ๑,๙๒๕ ล้านบาท และเพื่อให้การจ าหน่ายหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อภาครัฐและมีความโปร่งใสรวมถึงเพื่อให้รอบคอบมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ตามมา ดังนั้น       
จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาแนวทางในการจ าหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มของหลักทรัพย์ และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการจ าหน่าย ราคาหุ้นที่จะจ าหน่าย 

สคร.จึงได้ตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังแล้ว พบว่า การด าเนินการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ       
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่ได้ก าหนดวธิีการหรือข้ันตอนการจ าหน่ายหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.        
ไว้อย่างชัดเจน สคร. จึงได้ท าการศึกษาแนวทางการจ าหน่ายหุ้น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท. ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน และการจ าหน่ายหุ้นบริษัทพาณิชย์จังหวัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทาง  
การจ าหน่ายโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อพิจารณาก าหนดกรอบ
แนวทางการด าเนินการและราคาที่เหมาะสมและน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 
ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติแนวทางการจ าหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว 
 

 ๑๐ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ศึกษาแนวทางการจ าหน่ายหลักทรัพย์การประเมินมูลค่าหลักทรัพยแ์ละจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะจ าหนา่ย 

๒ 
ก าหนดแนวทางการจ าหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ขั้นตอนและวิธีการจ าหน่าย 
และการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะจ าหน่าย 

๓ 
น าเสนอแนวทางการจ าหน่ายหลักทรัพย์ต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 
เพื่อพิจารณา 

๔ น าเสนอแนวทางการจ าหนา่ยหลักทรัพยต์่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา  

๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นชอบแนวทางการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์เชิงรุก 

๒ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๗๕ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
                   - 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมลูจากบริษัทที่มีหลักทรัพยเ์ข้าข่ายตามมติคณะรัฐมนตรฯี เช่น ข้อมูลงบการเงิน 

แผนการลงทุนในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินมลูค่าหลกัทรัพย์ เป็นต้น 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

ปัจจุบันไมม่ีกฎ ระเบียบ ค าสั่งที่ก าหนดชัดเจนในข้ันตอนการจ าหนา่ยหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้ต้องใช้
ระยะเวลา ในการศึกษาจากกฎ ระเบียบและการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐอ่ืน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานได้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      

                   - 

หลักฐานอ้างอิง :  
                   บันทึกข้อความ ท่ี กค ๐๘๐๖.๒/๑๑๘๐ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการจ าหน่ายหลักทรัพย์ทีไ่มไ่ด้          
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงการคลังถือต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

 
 

 
 

 ๑๑ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก  
ของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ ๒๐) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท าร่างพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ์ ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวพิมพ์วิไล  เก่งงาน 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๐๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๔๖ 
ค าอธิบาย : 

๑. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นกฎหมายหลักที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ส านักกฎหมาย (สกม.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับผิดชอบกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยตรง  

๒. จากการส ารวจข้อมูลที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวมายัง สคร. หลายกรณี 
เช่น ข้อหารือในประเด็นเกี่ยวกับอ านาจในการตรากฎหมายล าดับรอง ปัญหาในการด าเนินการของรัฐ วิสาหกิจ ปัญหาเกี่ยวกับ
บุคลากรรัฐวิสาหกิจ 

๓. เพื่อให้พระราชบัญญัติดังกล่าว มีความชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น              
และลดปัญหาข้อหารือในประเด็นต่างๆ ที่ไม่ชัดเจน จึงเห็นควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น    

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 สคร. ได้ด าเนินการจดัการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องกับการปรบัปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญติคณุสมบัตมิาตรฐานฯ และได้เผยแพรร่่างพระราชบญัญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... ลงในเว็บไซต์ของ สคร. และได้น าความเห็นมาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคณุสมบัติ
มาตรฐานฯ และน าเสนอกระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นในการปรบัปรุงแก้ไขพระราชบัญญตัิฯ 

2  จัดประชุมระดมความคิดเห็นหลักการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตฯิ 

3  เสนอหลักการที่จะปรับปรุงแกไ้ขรา่งพระราชบัญญัติฯ ต่อกระทรวงการคลัง 

4  ยกร่างพระราชบัญญตัิฯ และจัดประชุมรับฟังความคดิเห็นร่างพระราชบัญญัตฯิ 

5  ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตฯิ และเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา 
 

๑๒ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติคณุสมบัตมิาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๗ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๗๖๓ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 สคร. ได้ด าเนินการจดัการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิและผูม้ีส่วนเกีย่วข้องกับการปรบัปรุงแก้ไข 
พระราชบัญญติคณุสมบัตมิาตรฐานฯ และได้เผยแพรร่่างพระราชบญัญัติคณุสมบัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... ลงในเว็บไซต์ของ สคร. และได้น าความเห็นมาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคณุสมบัติ
มาตรฐานฯ และน าเสนอกระทรวงการคลังแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพย์สิน ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิดังกล่าวแล้ว และอยูร่ะหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา 
น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

 สคร. ได้รับเงินงบประมาณอย่างเพียงพอในโครงการปรับปรุงพระราชบัญญัตณิสมบัติมาตรฐานฯ ท าให้สามารถ 
ด าเนนิการจัดการรบัฟังความคดิเหน็ ทั้งในแง่ปญัหาที่เกดิขึ้นในภาคปฏบิัติและแนวทางในการแกไ้ข ส่งผลให้การจดัท ารา่งพระราชบญัญัตฯิ 
มีความรอบคอบ ประกอบด้วยความเห็นจากหลายฝ่าย 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

 - 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
 - 

หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. หนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนมาก ที่ กค ๐๘๐๓.๑/๓๖๓๓ ลงวันท่ี ๕ เมษายน 
๒๕๕๕ เรื่อง ร่างพระราชบัญญตัิคณุสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี กค ๐๘๐๓.๑/๑๒๐๐ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง   
การแก้ไขพระราชบัญญัติคณุสมบตัิมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

๓. บันทึกช่วยจ าการประชุมระดมความคิดเห็นภายใน สคร. เกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๗ สคร. 
 
 
          
 

 ๑๓ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔.๒ จ านวนโครงการของรัฐวิสาหกิจที่มโีครงการร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางปานทิพย์  ศรีพิมล 
                        :  นางสาวจฑุารสา กาญจนสาย 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวภัทราวรรณ ชวนสนิท 
                  :  นางสาวนุสรา นาคค า 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๐๖,๖๖๐๓ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๘,๖๗๓๖ 
ค าอธิบาย : 

วัดจ านวนโครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ที่รัฐวิสาหกิจอยา่งน้อย ๒ แห่ง หรือมากกว่าได้
มีความตกลงร่วมมือกันในรปูแบบใดรูปแบบหนึ่ง ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการภายใน ปี ๒๕๕๕ เช่น การลงนาม MOU 
การแถลงข่าว การด าเนินการตามแผน synergy เป็นต้น  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

สคร. มจี านวนโครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ที่รัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ๒ แหง่ หรือ
มากกว่าไดม้ีความตกลงร่วมมือกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ท้ังที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการภายใน ปี ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑. โครงการความร่วมมือกู้ภยัในเหตุวิกฤติระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และการทางพเิศษ      
แห่งประเทศไทย (กทพ.) เนื่องจากพ้ืนท่ีแนวเขตทางของ กทพ. อยู่ใกล้ชิดชุมชนส าคัญ นอกจากจะมีประชาชนอาศัยอยู่      
อย่างหนาแน่นแล้ว ยังเป็นพื้นที่ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีของ กทท. ซึ่งเป็นที่มีความส าคญัอย่างสงูทางด้านเศรษฐกิจและ
การจราจรขนส่ง หากมีอุบตัิภัยในละแวกพ้ืนท่ีดังกล่าว จะท าใหเ้กิดความสญูเสยีทางเศรษฐกิจและสังคม และส่งผลกระทบ     
ในวงกว้าง ซึ่ง กทพ. เล็งเห็นว่า กทท. เป็นองค์กรที่มีทักษะและความช านาญอย่างสูงในด้านการกู้ภัย ดังนั้น หากมีความร่วมมือ
ระหว่าง กทพ. ในการกู้ภัยกรณีเกดิเหตุวิกฤตริ้ายแรงในพ้ืนท่ีด้งกล่าว ย่อมส่งผลดีต่อการแก้ไขผลกระทบจากเหตุวิกฤติ           
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

๒. โครงการ “ท่อประปาใช้เป็นทอ่ร้อยสายโทรศัพท”์ ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที)          
ได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเขา้ใจว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาและทดลองการน าท่อประปาที่เลิกใช้งานแล้วมาใช้ท่อ   
ร้อยสายโทรศัพท์ ระหว่างการประปานครหลวงและบมจ. ทีโอที  

๓. โครงการ “การซ้อมแผนฉุกเฉนิ” ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) คาดว่าจะจัดท ารายละเอียด
ขั้นตอนเหตุการณ์จ าลองเพื่อใช้ในการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระหว่าง บมจ.ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยแล้วเสรจ็ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. โครงการเสริมสร้างความร่วมมอืเพื่อบริการและอ านวยความสะดวกในการเข้าออกพื้นที่ท่าอากาศยาน      
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ในโครงการการเสริมสร้างความร่วมมือ
เพื่อบริการและอ านวยความสะดวกในการเข้าออกพ้ืนท่ีท่าอากาศยานโดยการให้ความร่วมมือระหว่างกัน มีดังนี ้

๑) กกท. จะด าเนินการประชาสัมพันธ์ ทอท. ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก ่
๑.๑) วารสารกีฬาของ กกท. จ านวน ๑ หน้าต่อเดือน 
๑.๒) โทรทัศน์ช่อง T-Sport ไม่เกนิ ๓๐ วินาที จ านวน ๔ ครั้งต่อเดอืน 
๑.๓) Web-site ของ กกท. ในลักษณะ Banner จ านวน ๑ link 

๒)  ทอท. จะให้ความร่วมมือกับ กกท.ได้แก ่
๒.๑) การอ านวยความสะดวกในการเข้าออกของบุคลากรทางการกฬีา โดยใช้ช่องทาง Fast Track 

จ านวน ๓. รายการแข่งขันกีฬา คือ โอลิมปิกสเ์กมส์ ครั้งท่ี ๓๐ พาราลิมปิกเกมส์ ครั้งท่ี ๑๔ และเอเซีย่นบีชเกมส์ ครั้งท่ี ๓ 

 ๑๔ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

๒.๒) พื้นที่ต้อนรับนักกีฬา 
๒.๓) ห้องรับรอง 

๕. โครงการ “การใช้ Counter รว่มกัน” ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ร่วมกับ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) โดยให้บริการรับช าระ 
ค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางต่างๆ ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้กับลูกค้าของ ธอท. และ ธสน. 

๖. โครงการ “การใช้ Back Up Site”ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ
ธนาคารออมสิน โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Back Up Site) แก่ ธอส. และธนาคารออมสิน 

๗. โครงการ “การใช้สถานท่ีจัดเก็บผลผลติยางพาราช่ัวคราวในระหว่างที่รอการขนส่ง” ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) ให้การสนับสนุน องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ในการใช้สถานท่ีหรือโกดังเก็บยางพารา          
เพื่อจัดเก็บยางพาราที ่อ.ส.ย. ซื้อแล้วไมส่ามารถขนส่งได้ทัน 

๘. โครงการ “การเข้าซื้อและร่วมประมลูยางในตลาดยางระดับท้องถิ่น” อ.ส.ย. เข้าร่วมประมลูในฐานะผู้ซื้อ    
ในตลาดประมลูยางระดับท้องถิ่นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของ สกย. ที่มีการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย 
หรือเศษยาง 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

  จ านวน ๑ โครงการ เท่ากับ  ๑  คะแนน 

  จ านวน ๒ โครงการ เท่ากับ  ๒  คะแนน 

  จ านวน ๓ โครงการ เท่ากับ  ๓  คะแนน 

  จ านวน ๔ โครงการ เท่ากับ  ๔  คะแนน 

  จ านวน ๕ โครงการ เท่ากับ  ๕  คะแนน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนโครงการของรัฐวสิาหกิจทีม่ีโครงการ
ร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ 
(Synergy) 

๖ ระดับ ๕ 
(จ านวน ๘ โครงการ) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๓๒๒๖ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
- 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
- 

๑๕ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. บันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ โครงการความร่วมมือในการกู้ภัยกรณีเหตุวิกฤติ

ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๒. รายงานผลการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างการประปานครหลวงและบริษัท ทีโอที จ ากัด 

(มหาชน) 
๓. รายงานการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกัน ในความร่วมมือระหว่าง บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) – การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
๔. ความเห็นโครงการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสังคมและเทคโนโลยฯี ระหว่างการกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ในโครงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบริการ
และอ านวยความสะดวกในการเขา้ออกพ้ืนท่ีท่าอากาศยาน 

๕. การทบทวน/ปรับปรุงรายละเอยีดแผนงานโครงการ “การใช้ Back Up Site” ของ บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน 

๖. แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกจิ โครงการความร่วมมือระหวา่ง
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 

๗. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐวสิาหกิจ ระหว่างองค์การสวนยางกับส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 

๘. แผนบริหารจดัการตลาดยางพาราโครงการ “การเข้าซื้อและร่วมประมลูยางในตลาดยางระดับท้องถิ่น” 
ขององค์การสวนยาง (อ.ส.ย.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๖ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๔.๓ ระดับความส าเร็จของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมนิผลรัฐวิสาหกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ        
การด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปีน้ันๆ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางปานทิพย์  ศรีพิมล ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวนันทนิษฎ์ วงศ์ภักด ี

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐-๙ ตอ่ ๖๗๐๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐-๙ ตอ่ ๖๗๐๙ 
ค าอธิบาย : 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปี ๒๕๕๔ วัดจากคะแนนผลการประเมิน 
ด้านการบริหารจดัการองค์กร (ภาพรวม) ที่เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษา  
ในปี ๒๕๕๔ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในปี ๒๕๕๔ มรีัฐวิสาหกจิอยู่ภายใต้ระบบประเมินผลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิจ านวน ๕๕ แห่ง และ 
๑ บริษัท (บรษิัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน)) โดย สคร. ไดด้ าเนินโครงการพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ด้านการบริหารจัดการองค์กร มาอย่างตอ่เนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ส าหรับปี ๒๕๕๔ สคร. ได้ริเริ่ม
กระบวนการเข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมจากกิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการพี่เลี้ยงในปัจจุบัน ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการเปดิโอกาสให้รัฐวิสาหกิจสามารถช้ีแจงและรับฟังประเดน็ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง สคร. สามารถด าเนินการเข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจ
ได้จ านวน ๘ แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรอบปีบัญชี ต.ค.– ก.ย. (ปีงบประมาณ) จ านวน ๖ แห่ง และรัฐวิสาหกิจรอบปีบญัชี ม.ค.– ธ.ค. 
(ปีปฏิทิน) จ านวน ๒ แห่ง ส าหรับผลการประเมินผลฯ ประจ าป ี๒๕๕๔ ของรัฐวิสาหกิจท่ี สคร. เข้าเยีย่มชมและใหค้ าปรึกษาฯ      
ที่มีรอบปีบัญชี ต.ค..–ก.ย. (ปีงบประมาณ) จ านวน ๖ แห่ง พบว่า มผีลการประเมินดา้นการบริหารจัดการองค์กร (ภาพรวม) เพิ่มขึ้น 
จ านวน ๖ แห่ง ส าหรับรัฐวิสาหกจิที่ สคร. เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรกึษาฯ ที่มีรอบปีบัญชี ม.ค.-ธ.ค. (ปีปฏิทิน) จ านวน ๒ แห่ง  
มีผลการประเมินดา้นการบริหารจดัการองค์กร (ภาพรวม) ลดลงเล็กน้อย ดังน้ัน ในปี ๒๕๕๔ มีรัฐวสิาหกิจท่ีสามารถปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดีขึน้จ านวน ๖ แห่ง ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑  ไม่มีการด าเนินการ 
๒  ด าเนินการเข้าเยีย่มชมและให้ค าปรึกษารัฐวิสาหกิจได้ อย่างน้อย ๕ แห่ง 
๓  ด าเนินการเข้าเยีย่มชมและให้ค าปรึกษารัฐวิสาหกิจได้ อย่างน้อย ๘ แห่ง 
๔  ร้อยละของจ านวนรัฐวิสาหกิจน้อยกว่าร้อยละ ๕ ที่สามารถปรับปรงุประสิทธิภาพ การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปีน้ันๆ 
๕  ร้อยละของจ านวนรัฐวิสาหกิจเท่ากับร้อยละ ๕ หรือมากกว่าท่ีสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปีนั้นๆ  
 
 

 ๑๗ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

เง่ือนไข :  
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปี ๒๕๕๔ วัดจากคะแนนผลการประเมิน 

ด้านการบริหารจดัการองค์กรของรัฐวิสาหกิจที่ สคร.เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาตามโครงการพี่เลี้ยง ประจ าปี ๒๕๕๔ ที่เพ่ิมขึ้น
จากปี ๒๕๕๓ (๘ แห่ง) 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของรัฐวสิาหกิจ 
ในระบบประเมินผลรัฐวิสาหกจิ 
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ        
การด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในปีนั้นๆติดตาม 

๗ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๗๖๓ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
รัฐวิสาหกิจ สามารถแบ่งรอบปีบญัชีออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก ่
๑. รัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ต.ค. – ก.ย. (ปีงบประมาณ) การประเมินผลฯ แล้วเสรจ็ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป 
๒. รัฐวิสาหกิจ รอบปีบัญชี ม.ค. – ธ.ค. (ปีปฏิทิน) การประเมินผลฯ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป 
๓. รัฐวิสาหกิจ รอบปีพิเศษ เม.ย. – มี.ค. (ปีพิเศษ) การประเมินผลฯ แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป 

ดังนั้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการประเมินประจ าปีจึงแล้วเสร็จทุกแห่ง 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 

 
 
 

      

   

 

 ๑๘ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ: การประเมินคุณภาพ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๖ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบาย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจีรวัฒน์  หงสกุล ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายพิชิตเวธน์  ค าเด่นเหล็ก 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐-๙ ตอ่ ๖๖๕๘ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐-๙ ตอ่ ๖๖๓๘ 
ค าอธิบาย : 

   เพื่อให้ส่วนราชการทราบผลการประเมินการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง มีการติดตาม
และรายงานผลให้แก่ผู้ก าหนดนโยบายทราบ เพื่อสามารถปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการด าเนินงานต่อไป  

 ผู้ก าหนดนโยบาย หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายซึ่งก าหนดนโยบายให้แก่ส่วนราชการ  

เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ  โดยส านักงาน ก.พ.ร. 

 ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 
(๑) ความพึงพอใจด้านความเข้าใจต่อนโยบายที่มอบหมาย 

(๒) ความพึงพอใจด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ 

(๓) ความพึงพอใจด้านการติดตามและน าเสนอผลให้ทราบ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมนิผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบายจากส านักงาน ก.พ.ร.             
ผลการรายงานรอแจ้งผลคะแนนสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้. 
ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ก าหนดนโยบาย 

๓ ประเมินตนเอง 
ที่ร้อยละ ๘๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๑๖๑๓ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ผลงานที่ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) รายงานต่อรฐัมนตรี ได้แก่ รายงานงบการเงินของรฐัวิสาหกจิ  

รายงานผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ , ตอบข้อหารือที่รัฐวิสาหกิจเฉพาะรายที่ส่งเรื่องถึงรัฐมนตรี เป็นต้น ทั้งนี้ สคร.          
เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับรัฐวสิาหกิจด้วย 

๑๙ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ๒๐ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มิติภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ๒๑ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๗ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวเยาวภา  จิตรา 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕  
ค าอธิบาย : 

ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

 
 

ระดับคะแน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
๑ มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ  GFMIS 

ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒ ได้ด าเนินการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  และรายงานผลการ

ค านวณต้นทุนตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยได้เสนอให้
ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว 

๓ ได้ด าเนินการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้ส านัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

๔ ได้ด าเนินการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างชัดเจน และแผนฯ 
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากจาก ผอ.สคร. แล้ว พร้อมนี้ได้น าส่งรายงานแผนดังกล่าวให้
กรมบัญชีกลางทราบแล้ว 

๕ สามารถด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ได้ตามเป้าหมายไว้ พร้อมท้ังจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และผลส าเรจ็ตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับความเห็นชอบจาก
ผอ.สคร. 

มิตภิายใน 

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ: การประเมินประสิทธภิาพ 

 ๒๒ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสูก่ิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS 
ส าหรับข้อมลูค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒ จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ    
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด โดยเสนอใหส้ านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๓ เปรียบเทยีบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว จัดท ารายงานการเปรยีบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนด โดยเสนอใหส้ านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๔ จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหชั้ดเจน (สามารถวัดผลได)้ และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บรหิารระดับสูงของส่วนราชการ 

๕ สามารถด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได ้ตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และผลส าเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 
เง่ือนไข :  

๑) ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนท่ี ๑ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๒) ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนน ๒ และ ๓ ถึงส านักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ

ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
๓) ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนท่ี ๔ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
๔) ส่วนราชการส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนท่ี ๕ ถึงกรมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต 

๓ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๖๑๓ 

 ๒๓ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
                   ๑. ระดับคะแนน ๑ – ๔ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

๒. ระดับคะแนน ๕ อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้
เป็นไปตามป้าหมาย เพื่อน าส่งใหก้รมบัญชีกลางภายในวันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๕  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

คณะกรรมการทบทวนภารกจิ เพือ่วิเคราะหผ์ลผลิตย่อย กิจกรรรมย่อย และและหน่วยนับของ สคร. 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. ส าเนาหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เรือ่ง ให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จา่ยเข้าสู่

กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ส าหรับข้อมูลคา่ใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานผล 

การค านวณต้นทุนตามรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ  

๓. ส าเนาหนังสือน าส่งรายงานเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหนว่ยผลผลติระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ังวิเคราะหส์าเหต ุ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลติได้แล้วเสรจ็ 
ตามรูปแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนด ให้ส านักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง และส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

๔. ส าเนาหนังสือน าส่งแผนเพิ่มประสทิธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมท้ังก าหนดเปา้หมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) ท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดับสูงแล้ว  
ให้กรมบัญชีกลางทราบ  

๕. ส าเนาหนังสือน าส่งด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได ้ 
ตามเป้าหมาย  ที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงาน และผลส าเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 

 ๒๔ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๘ ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายทศพร  สืบสุข 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕ 
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเรจ็ของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของเงิน
งบประมาณของส่วนราชการ ท้ังทีเ่บิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแตล่ะไตรมาส 
เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบกิจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ท้ังนี้ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนราชการ
บันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนดภายใตว้งเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับตามพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเป็นแผนตั้งต้นในระบบ GFMIS ดังนั้น เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบตัิแล้วจะต้องติดตาม
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินท่ีได้ท าไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน         
ในระบบ GFMIS ในเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 
2555 

 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทยีบกับวงเงินตามแผน   
การใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และค านวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ในไตรมาส ๔ ผลการเบิกจ่ายทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๐๙ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณเพิ่มทุน
สถาบันการเงินจ านวน ๖๐๐ ล้านบาท  ซึ่งเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จ านวน ๗๐๗.๑๔๑๓ ล้านบาท โดยได้ท าแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ส านักงบประมาณเห็นชอบแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ   
(แผนตั้งต้น) ต่อมาไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ตั้งแต่
เดือนมกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวนทั้งสิ้น 
๗๐๗.๑๔๑๓ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงเท่ากับ ๖๕๘.๒๖๑ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของแต่ละไตรมาส ดังนี ้

รายการ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ รวมท้ังสิ้น 
แผนตั้งต้น  ๑๖.๒๗๑ ๖๑๓.๙๙๔ ๒๓.๓๒๔ ๕๓.๕๕๒ ๗๐๗.๑๔๑ 
แผนปรับปรุง (๑) ๒๔.๘๗๖ ๖๑๙.๑๔๖ ๒๒.๘๗๐ ๔๐.๒๕๑ ๗๐๗.๑๔๑ 
ผลการเบิกจ่าย (๒) ๑๑.๓๔๒ ๑๓.๕๓๙ ๑๒.๗๒๑ ๖๒๐.๖๕๙ ๖๕๘.๒๖๑ 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกบั
แผน (๒) / (๑) * ๑๐๐ 

๔๕.๕๙ ๒.๑๙ ๕๕.๖๒ ๑,๕๔๑.๙๗  

 
ดังนั้น เมื่อค านวณค่าเฉลีย่ร้อยละของทั้ง ๔ ไตรมาส คิดเป็นผลการด าเนินงานของส่วนราชการเท่ากบั 

(๔๕.๕๙% + ๒.๑๙% + ๕๕.๖๒% + ๑,๕๔๑.๙๗% ) / ๔ = ๔๑๑.๓๕% อยู่ท่ีระดับคะแนน ๕ คะแนน 
 

 ๒๕ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๒.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 
 
 
 

เง่ือนไข :  
ก าหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ 90 และระดับคะแนน 

เท่ากับ ค่าเฉลีย่ร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยู่ท่ีร้อยละ 95  

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 85 87.50 90 92.50 95 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

๒.๕๐ ร้อยละ ๔๑๑.๓๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๓๔๔ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ได้ด าเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓ / ว ๑๑๗   

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  แล้ว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ได้รับความร่วมมือจากทุกส านัก/ศนูย์/กลุม่งาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
ควรมีการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้ควรมีแผนการด าเนินงานตั้งแตไ่ดร้ับ 

การจัดสรรงบประมาณประจ าป ี
หลักฐานอ้างอิง :  

๑. หนังสือเวียนขอให้ส านัก/ศูนย์/กลุม่ ที่ได้รับงบประมาณ ด าเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
๒. เอกสารการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS   

 
 

 
 

 ๒๖ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๙ ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายทศพร  สืบสุข 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕  
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล    
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบกับ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน 
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีร่ัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพยส์ินประเภททุน ท้ังที่มีตัวตนและทรัพยส์นิที่ไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืน ใหร้ัฐบาล และ
ผู้รับน าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานต าแหน่งที่ ๕ 
แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่ส านักงบประมาณก าหนดให ้   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

งบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้แก ่
๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการรัฐวสิาหกิจ ได้รับงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย

๑,๑๒๘,๕๗๐.- บาท 
๒. การจัดงานมอบรางวัลรัฐวสิาหกิจ ได้รับงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
๓. โครงการจดัท าระบบตรวจสอบสถานะการท างานของอุปกรณเ์ครือข่ายและระบบสารสนเทศ (Network  

Monitoring) และจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม จ านวน ๖,๖๐๔,๘๐๐ บาท  
ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

                   รวมงบประมาณที่ได้รับจ านวน ๑๓,๖๐๔,๘๐๐.- บาท เบิกจ่ายรวม ๑,๑๒๘,๕๗๐.- คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๐ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

เง่ือนไข :  
๑. ก าหนดระดับคะแนน ๓ คะแนน เท่ากับ ร้อยละ ๗๒ ซึ่งเป็นคา่เป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ

จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการประหยัดได้ และไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกิจ

ระดับคะแนน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
ร้อยละ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ 

 ๒๗ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

หรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) 
เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

๓. กรณสี่วนราชการน าเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยดัไดจ้ากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะน ามาใช้ค านวณอตัราการเบิกจ่ายด้วย 

๔. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ 
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิต ิ

๕.  กรณีที่ส่วนราชการมีเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) ขอให้ส่วนราชการ
จัดท าค าขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตัวช้ีวัดฯ โดยระบุชื่อโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
และงบประมาณทีป่ระหยัดได้ (เฉพาะโครงการที่ประหยัดงบประมาณได้) แจ้งส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมรายงานรอบ ๑๒ เดือน 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

๑ ร้อยละ ๘.๓๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๐๘ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
                  - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมผู้บริหาร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
  - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ได้รับงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว 

จ านวน ๑,๑๒๘,๕๗๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน ๒,๙๘๒,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ประหยัดได้จ านวน ๖๒๒,๒๐๐ บาท 
และขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจ านวน ๒๖๖,๗๓๐ บาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีรอบปีบัญชีท่ีแตกต่างจากราชการจึงท าให้เบิกจ่าย
ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ ได้รับงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก
ก าหนดจัดงานในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายภายหลังการจัดงานมอบรางวัลฯ และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

๓. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบสถานะการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ (Network  
Monitoring) และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม ได้รับงบประมาณ ๖,๖๐๔,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ประหยัดได้จ านวน ๒๐๔,๘๐๐ บาท  ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากลงนามในสัญญา
เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ระยะเวลาด าเนินการโครงการ ๙๐ วัน  

 ๒๘ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
                   ผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๙ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๐ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายทศพร  สืบสุข 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕  
ค าอธิบาย : 

 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 

ในการค านวณ  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จากเงินงบประมาณ ๗๐๗.๑๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่าย  

จ านวนทั้งสิ้น ๖๕๘,๒๖๑,๒๖๑.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๙ โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นรายการเพิ่มทุนสถาบันการเงิน 
(๖๐๐ ล้านบาท)  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

เง่ือนไข :  
๑. ก าหนดระดับคะแนน ๓ คะแนน เท่ากับ ร้อยละ ๙๓ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
๒. การค านวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง

ปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่ส่วนราชการประหยัดได้  และไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ขอให้      
ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 

๓. กรณีส่วนราชการน าเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่น  ๆ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของโครงการใหม่จะน ามาใช้ค านวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

๔. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 

๕.  กรณีที่ส่วนราชการมีเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) ขอให้ส่วนราชการ
จัดท าค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ โดยระบุช่ือโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
และงบประมาณทีป่ระหยัดได้ (เฉพาะโครงการที่ประหยัดงบประมาณได้) แจ้งส านักงาน ก.พ.ร. พร้อมรายงานรอบ ๑๒ เดือน 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ 

 ๓๐ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

๑.๕๐ ร้อยละ ๙๓.๐๙ ๓.๐๙๐๐ ๐.๐๔๙๘ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
                  - เร่งรัดการเบิกจ่ายในการประชุมผู้บรหิาร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
- ได้รับความร่วมมือจากทุกส านัก/ศูนย์/กลุม่งาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
                   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๑ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๑ ระดับความส าเรจ็ของปริมาณผลผลติที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางปานทิพย์  ศรีพิมล 
                         : นายชาญวิทย์ นาคบุร ี

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาววัชชารี  ศรัณย์วงศ ์
                   :  นางสาวโชตนา  โรจน์เลิศจรรยา 
                   :  นายอโนชา คลงัทวีคูณสุข 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๐๖,๖๗๑๔ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๗๒๒,๖๗๓๕,๖๗๒๔     
ค าอธิบาย : 

   เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า     
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเปน็การผลักดันให้ส่วนราชการปฏิบตัิราชการเพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 วัดผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลติ (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการทีส่่วนราชการท าได้           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทียบกับเป้าหมายผลผลิตของตัวช้ีวดัเชิงปริมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ก าหนดไว้
ตาม “เอกสารงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

สคร. ได้ด าเนินการวดัผลส าเร็จจากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือโครงการทีส่ว่นราชการ
ท าได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทียบกับเป้าหมายผลผลติของตวัช้ีวัดเชิงปริมาณส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕         
ที่ก าหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” จ านวน ๒ ผลผลติ ได้แก ่

๑. ผลผลิตที่ ๑ ร้อยละของรัฐวิสำหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่สำมำรถจัดเก็บรำยได้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ซึ่งมี
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย อยู่ที่ ร้อยละ ๗๐ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนก าหนดให้อยู่ที่ระดับ ๕ คือ ร้อยละ ๑๐๐  

ผลการด าเนินงาน  
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐ 

ในปี ๒๕๕๕ (ตลุาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) 
- รายได้ของรัฐวสิาหกิจ                                                             ๑๒๐,๙๘๖.๘๘ ล้านบาท 
- รายไดจ้ากบริษัทหลักทรัพย์ของรัฐ                                                  ๑,๖๗๒.๖๐ ล้านบาท 
รวมรายได้ของรัฐวสิาหกิจและบรษิัทหลักทรัพย์ของรัฐ                        ๑๒๒,๗๔๘.๗๔ ล้านบาท 
จากรายได้ของรัฐวิสาหกิจและบรษิัทหลักทรัพย์ของรัฐจ านวน ๑๒๒,๗๔๘.๗๔  ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 

๑๑๘.๐๓ ของเป้าหมายการเบิกจา่ยในปี ๒๕๕๕ (๑๐๔,๐๐๐ ล้านบาท) หากพิจารณารัฐวิสาหกจิและหลักทรัพย์ของรัฐ 
ที่สามารถจดัส่งรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลัง ตามเป้าหมายที่ก าหนดในเอกสารงบประมาณ ดังนี ้

- รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรฐัทั้งหมด ๕๘ แห่ง 
- รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรฐั ที่ท าได้ตามเป้าหมาย ๔๒ แห่ง 
ดังนั้น มีรัฐวิสาหกจิและหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถจัดส่งรายได้แผน่ดิน/เงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลัง 

คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ตามเปา้หมายที่ก าหนดในเอกสารงบประมาณ ประเมินเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ 
เป้าหมายผลผลิต เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๒.๘๖ 

 ๓๒ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

๒. ผลผลิตที่ ๒ รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรงุ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปีน้ันๆ ซึ่งมีเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย อยู่ท่ี ร้อยละ ๕ 
ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนก าหนดใหอ้ยู่ท่ีระดับ ๕ คือ ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลการด าเนินงาน  
ในปี ๒๕๕๔ มรีัฐวิสาหกจิอยู่ภายใต้ระบบประเมินผลการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกจิจ านวน ๕๕ แห่ง 

และ ๑ บริษัท (บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)) โดย สคร. ไดด้ าเนินโครงการพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ส าหรับปี ๒๕๕๔ สคร. 
ได้ริเริ่มกระบวนการเข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมจากกิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการพี่เลี้ยงในปัจจุบัน 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจสามารถช้ีแจงและรับฟังประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ สคร. สามารถด าเนินการเข้าเยี่ยมชมและ  
ให้ค าปรึกษาแก่รัฐวสิาหกิจได้จ านวน ๘ แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรอบปีบัญชี ต.ค.– ก.ย. (ปีงบประมาณ) จ านวน ๖ แห่ง และ
รัฐวิสาหกิจรอบปีบัญชี ม.ค.– ธ.ค. (ปีปฏิทิน) จ านวน ๒ แห่ง ส าหรับผลการประเมินผลฯ ประจ าปี ๒๕๕๔ ของรัฐวิสาหกิจที่ สคร. 
เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรึกษาฯ ทีม่ีรอบปีบัญชี ต.ค..– ก.ย. (ปีงบประมาณ) จ านวน ๖ แห่ง พบว่า มีผลการประเมินด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (ภาพรวม) เพิ่มขึ้น จ านวน ๖ แห่ง ส าหรับรัฐวิสาหกจิที่ สคร. เข้าเยี่ยมชมและให้ค าปรกึษาฯ ที่มีรอบปีบัญชี         
ม.ค.- ธ.ค. (ปีปฏิทิน) จ านวน ๒ แห่ง มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร (ภาพรวม) ลดลงเล็กน้อย ดังนั้น ในปี ๒๕๕๔  
มีรัฐวิสาหกิจที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้นจ านวน ๖ แห่ง ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  (Wi x SMi) = 1 

2  (Wi x SMi) = 2 

3  (Wi x SMi) = 3 

4  (Wi x SMi) = 4 

5  (Wi x SMi) = 5 
 

เง่ือนไข :  
๑) การก าหนดน้ าหนักท่ีจดัสรรให้แตล่ะเป้าหมายผลผลติให้ถ่วงน้ าหนักตามล าดับความส าคญัของเป้าหมาย

ผลผลติ หากไม่ระบุน้ าหนัก ให้ถือว่าทุกเป้าหมายผลผลติมีน้ าหนักเท่ากัน 
๒) กรณีส่วนราชการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
๓) กรณีที่ส่วนราชการไม่มตีัวช้ีวัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ให้น าค่าน้ าหนัก ไปรวมไวท้ี่

ตัวช้ีวัดที่ 7 “ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ” ร้อยละ 2.5 และตัวช้ีวัดที่ 8 “ร้อยละความส าเร็จ      
ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน” ร้อยละ 2.5  

 ๓๓ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

 

  ผลผลิต 
 

น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ                                                 
ร้อยละของเป้าหมายผลผลิต คะแนนที่ได้  

คะแนน             
ถ่วงน้ าหนัก          

1 2 3 4 5 

ผลผลิตที่ ๑ : 
ร้อยละของ
รัฐวิสำหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ
ที่สำมำรถจัดเก็บ
รำยได้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

๐.๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ 
(ร้อยละ 

๑๐๒.๘๖) 

๒.๕๐๐๐ 

ผลผลติที่ ๒ : 
รัฐวิสาหกิจไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของรัฐวิสาหกิจ
ในระบบ
ประเมินผลฯ 
สามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด
ในปีนั้นๆ 

๐.๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕.๐๐๐๐ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๒.๕๐๐๐ 

น้ าหนักรวม ๑ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ ๕.๐๐๐๐ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของปรมิาณผลผลิตที่ท าได้จริง
เปรียบเทยีบกับเป้าหมายผลผลติตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย 

๕ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๖๘๘ 

 ๓๔ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
สคร. ได้ตดิตามและประสานงานกบัรัฐวิสาหกิจในเรื่องจ านวนเงินและงวดการน าส่งรายได้แผ่นดินอย่างเป็นระบบ 

และใกล้ชิด ทั้งนี้ สคร. จะมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบทันทีหากมเีหตุปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบต่อการน าส่งรายได้แผ่นดิน 
ท าให้ไม่สามารถน าส่งได้ตามเป้าหมาย เพื่อจะได้วางแผนการจัดเก็บรายได้อย่างทันกาล 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

รัฐวิสาหกิจและบริษัทหลักทรัพยม์ีผลประกอบประจ าปี ๒๕๕๕ เปน็ไปตามที่ประมาณการไว้ โดยมรีฐัวิสาหกิจ
บางแห่งน าส่งรายได้แผ่นดินก่อนก าหนดเวลาที่คาดการณไ์ว้ เนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรบัรองงบการเงินไดเ้ร็ว 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

- 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. ตำรำงสรุปเงินน ำส่งรำยได้แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจและกิจกำรที่กระทรวงกำรคลังถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐  

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๕ (ตุลำคม ๒๕๕๔ – กันยำยน ๒๕๕๕) 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ ครัง้ที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๕ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๒ ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางนัทีวรรณ  สมีาเงิน ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายโสภณ  แยม้ยิ้ม 

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐ ต่อ ๖๖๔๕  
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ จะพิจารณาจาก 

ความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงาน ข้อมลูปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล 

 www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน ๒ ชนิด คือ 

๑. ด้านไฟฟ้า 

๒. ด้านน้ ามันเช้ือเพลิง  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน  

ด้านไฟฟ้า 
๑. ได้ด าเนินการจดัตั้ง “คณะท างานลดใช้พลังงาน” เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่ง สคร. ท่ี ๑๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง  

การจัดตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน ลงนามวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ๒. ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) 

๓.๑ ข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถ้วน 
 ๓.๒ ข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครบถ้วน 
 ๓.๓ ข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบถ้วน 
 ๓. สคร. มีปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ส่งผลให้ สคร. จะต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้ตามเกณฑ์ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป  
 ๔. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มขึน้คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๔๒ 

ด้านด้านน้ ามันเชือ้เพลิง    
๑. ไดด้ าเนินการจัดตั้ง “คณะท างานลดใช้พลังงาน” เรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่ง สคร. ท่ี ๑๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง        

การจัดตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน ลงนามวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 ๒. ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
 ๓.๑ ข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถ้วน 
 ๓.๒ ข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครบถ้วน 
 ๓.๓ ข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบถ้วน 
 ๓. สคร. มีปรมิาณการใช้น้ ามันน้ ามันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิม่ขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งผลให้ สคร. จะต้องประหยัดน้ ามันน้ ามันเชื้อเพลิง ให้ไดร้้อยละ ๑๕ ขึ้นไป  
 

 ๓๖ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 ๔. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๓ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคดิจากคะแนนเฉลีย่ของหน่วยงานท้ังหมด 

ที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมนั้น 
ที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน ดังนี ้
 

๑. ด้านไฟฟ้า รวม ๒.๕ คะแนน  
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

๑ ๑.๑ จดัตั้ง “คณะท างานลดใช้พลงังาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง   
      ระหว่างวันท่ี ๒๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๐.๒๕๐ 

 ๑.๒ จดัท า “แผนปฏิบตัิการลดการใช้ไฟฟ้า” และรายงานติดตามผล ๒ ครั้ง  ๐.๒๕๐ 

๒ ๒.๑ ข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถ้วน  ๐.๑๕๐ 

 ๒.๒ ข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครบถ้วน  ๐.๑๕๐ 

 ๒.๓ ข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบถ้วน  ๐.๒๐๐ 

๓ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง ๐.๕๐๐ 

๔ ประหยดัไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ ๐ ถึง ร้อยละ ๕ ๐.๕๐๐ 

๕ ประหยดัไฟฟ้าได้ มากกว่าร้อยละ ๕ ถึง ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป  
* กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น          
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องประหยัดไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป 

๐.๕๐๐ 

ผลการด าเนินงาน มีการใช้พลังงานไฟฟ้าของสคร. เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕.๔๒ 
 ได้ระดับคะแนน ๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ 

๑.๐๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓๗ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 
๒. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง รวม ๒.๕ คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานด้านน้ ามันเช้ือเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

๑ ๑.๑ จดัตั้ง “คณะท างานลดใช้พลงังาน” และหัวหน้าหน่วยงานลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง  
 ระหว่างวันท่ี ๒๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๐.๒๕๐ 

 ๑.๒ จดัท า “แผนปฏิบตัิการลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง” และรายงานติดตามผล ๒ ครั้ง ๐.๒๕๐ 

๒ ๒.๑ ข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบถ้วน ๐.๑๕๐ 

 ๒.๒ ข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครบถ้วน ๐.๑๕๐ 

 ๒.๓ ข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชือ้เพลิง (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบถ้วน ๐.๒๐๐ 

๓ ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง ๐.๕๐๐ 

๔ ประหยดัน้ ามันเชื้อเพลิงไดม้ากกวา่ร้อยละ ๐ ถึง ร้อยละ ๕ ๐.๕๐๐ 

๕ ประหยดัน้ ามันเชื้อเพลิงไดม้ากกวา่ร้อยละ ๕ ถึง ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป 
* กรณีหน่วยงานมีปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้น          
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงให้ไดร้้อยละ ๑๕ ขึ้นไป 

๐.๕๐๐ 

ผลการด าเนินงาน มีการใช้พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิงของ สคร. ลดลงร้อยละ ๒.๕๓ 
ได้ระดับคะแนน ๔ มีค่าคะแนนเท่ากับ 

๑.๗๕๓๐ 

 
 

เง่ือนไข :  
ในการประเมินผลตัวช้ีวัด “ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ” 

ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของส านักนโยบายและ 
แผนพลังงาน 
 

สูตรการค านวณคะแนนระดับท่ี ๓ ถึง ๕ ของแต่ละหน่วยงาน : 
 

๑. ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ เท่ากับ  
    

   ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (kWh) - 
   ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (kWh) 
   ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (kWh) 

                    

X ๑๐๐ 

 ๓๘ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 

๒ ๒.๗๕๓๐ ๒.๗๕๓๐ ๐.๐๕๙๒ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 ๑.  ความครบถ้วนของข้อมูลการประหยดัพลังงาน 
     สคร. มีการจดัท าฐานข้อมูลพลงังานและรายงานต่อส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทางเว็บไซต์ 
www.e-report.enegy.go.th  โดยจัดเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันตามแบบฟอรม์และรายงานการใช้พลังงานตามที่ 
สนพ. ก าหนด   
 ๒.  การทบทวนแนวทางการประหยัดพลังงาน 
 สคร. อยูร่ะหว่างจัดประชุมทบทวนมาตรการ/แผนการประหยัดพลังงาน 
 ๓.  ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 
  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๕๔ (ต.ค. ๕๓ – ก.ย. ๕๔)  =  ๔๓๑,๖๖๙ kWh 
  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ ๕๕ (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕๕)  =  ๔๕๕,๐๘๑ kWh 
  มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔๒ 

๔.  ข้อมูลการใช้พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิง 
     ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ ๕๔ (ต.ค. ๕๓ – ก.ย. ๕๔)  =  ๖,๖๕๔.๙๑๐ ลติร 
     ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ ๕๕ (ต.ค. ๕๔ – ก.ย. ๕๕)  =  ๖,๔๘๒.๒๘๒ ลติร 

มีปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ ๒.๕๓ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 - 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
 ๑.  สคร. เป็นหน่วยงานที่มีการปรบัปรุงโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนือ่ง จึงมีบุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง โดยในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มบีุคลากรทั้งสิ้น ๑๖๙ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ขอ้มูล ณ เดือนกันยายน 
๒๕๕๓ สคร. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒๐๑ คน 
 ๒.  สคร. มีการประชุมหลังเวลาราชการบ่อยครั้ง ท าให้ยากต่อการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 ๓.  สคร. มีภารกิจเร่งด่วนท่ีต้องมกีารปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ าเป็นต้องเปิด
เครื่องปรับอากาศในบางส่วน จึงท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      

 - 
 

 ๓๙ 

http://www.e-report.enegy.go.th/


รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑.  ข้อมูลความครบถ้วนของข้อมูลไฟฟ้าและน้ ามันเช้ือเพลิงของ สคร. จากเว็บไซตส์ านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจและแผนพลังงาน ปี ๒๕๕๑ , ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ 
 ๒.  มาตรการประหยดัพลังงานของ สคร.  
 ๓.  ค าสั่ง สคร. ท่ี ๑๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง การจัดตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 

 

 ๔๐ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

 

 
  

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการ: การพัฒนาองค์กร 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๓ ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสุกัญญา  ปาลิวนิช ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นางสาวชนัดดา  ศรีด ี

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐-๙ ตอ่ ๖๖๔๖ โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๕๘๘๐-๙ ตอ่ ๖๖๔๒ 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีสะท้อนจาก 
การประเมินสมรรถนะ โดยใช้ค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะหลัก ตามแนวทางของ ก.พ. เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึง 
ระดับของสมรรถนะบุคลากรได ้

 ทุนมนุษย ์(Human Capital) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได ้ไมส่ามารถวัดเทียบเป็นมลูค่าทางธุรกิจได้ แต่เป็นทุนท่ีส าคญัและมีคณุค่า สามารถ     
สร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินท่ีจบัต้องได้ เช่น ทุนทางการเงิน วัสดอุุปกรณ์ต่างๆ  ดังนั้นการเพิ่มทุนมนุษย์หรือการลงทุนให้ได้มา
การสะสม การใช้ประโยชน์ การพฒันาศักยภาพ และการสร้างมลูค่าอย่างต่อเนื่องจึงสามารถช่วยสร้างให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มคณุค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้องค์การมีความสามารถสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคญั     
อย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ   

 การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการตามแนวทางของ ก.พ. 
(ยกเว้นกระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ สามารถใช้แนวทางการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ของหน่วยงาน) 

 การประเมินสมรรถนะ ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) และ/หรือสมรรถนะ ในสายวิชาชีพ 
(Funtional competency) ส าหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบเพื่อหล่อหลอมค่านยิม 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกนั ๕ เรื่อง คือ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การบริการที่ดี การสั่งสมความชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่น      
ในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทีม ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถก าหนดสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะ
หลักท่ีก าหนดเป็นพ้ืนฐานได้แตกตา่งกันไปตามความเหมาะสม 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร วัดจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีสะท้อน
จากผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. ซึ่งเป็นค่าคะแนนจากการประเมินสมรรถนะของบุคลากร  เนื่องจาก
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับของสมรรถนะของบุคลากรได้อยา่งชัดเจน และการน าเครื่องมือการประเมินสมรรถนะของ ก.พ.  
มาใช้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับส่วนราชการ ในการจัดเก็บขอ้มลู ซึ่งเปน็วัตถุประสงค์ส าคญัของการน าระบบประเมินผลภาคราชการ
แบบบูรณาการมาใช้  
 

 ๔๑ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
ส านักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ไดด้ าเนินการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย (สคร.) จ านวน ๑๑๑ ราย ณ รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยสมรรถนะ ๕ ด้าน ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการทีด่ี การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ   
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเปน็ทีม ของข้าราชการ สคร. ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๑.๘๔ 
คะแนน และไดร้ายงานผลการประเมินดังกล่าวให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

การก าหนดสูตรค านวณคะแนนมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของ ก.พ.  (เช่น ผลประเมินสมรรถนะ
เท่ากับ 91-100% เท่ากับ 5 คะแนน และผลประเมินสมรรถนะ น้อยกว่า 60% เท่ากับ 1 คะแนน เป็นต้น) และเพื่อให้การประเมิน 
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้ก าหนดเกณฑ์   การประเมินตามผลการประเมินสมรรถนะที่ปรากฏในครั้งที่ 1  
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้

 

กรณีที่ 1 :    ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการรักษาสถานะ
และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวจะได้คะแนนเท่ากับ 5 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต่ ากว่าครั้งท่ี 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
จะค านวณจากสดัส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้  

 

             ๕ {๔  [
( ๑  ๒)

( ๑ ๖๐)
]}  

 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X๒ ≤ ๖๐ 

2 
๕  {๔ [

( ๑   ๒)

( ๑  ๖๐)
]} 3 

4 
5 X๒ ≥ X๑ 

 

หมายเหตุ :  
X1  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจ าปี ครั้งที่ 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  
X2  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจ าปี ครั้งที่ 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 

 
 
 
 

 ๔๒ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

 

กรณีที่ 2 :    ผลการประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 91 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 5 

 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 มากกว่าครั้งท่ี 1 แต่ต่ ากวา่ 91 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
จะค านวณจากสดัส่วนของคะแนนที่เพ่ิมขึ้น โดยใช้สูตรการค านวณดงันี้ 

 

                                           ๓+ {๒  [( ๒  ๑)
(๙๑  ๑)

]} 

 
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 เท่ากับครั้งท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 3 
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 ต่ ากว่าครั้งท่ี 1 แต่มากกว่า 60 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน        

จะค านวณจากสดัส่วนของคะแนนที่ลดลง โดยใช้สูตรการค านวณดังนี้  
 

                      ๓  {๒  [( ๑  ๒)
( ๑ ๖๐)

]} 

 
 กรณีที่ผลการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน จะได้คะแนนเท่ากับ 1 

 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X๒ ≤ ๖๐ 

2 ๓  {๒  [
( ๑   ๒)

( ๑  ๖๐)
]} 

3 X๒ = X๑ 
4 ๓ + {๒  [

( ๒   ๑)

(๙๑  ๑)
]} 

5 X๒ ≥ ๙๑ 

หมายเหตุ :   

X1  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิสมรรถนะบคุลากรขององค์การประจ าปี ครั้งที่ 1 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 54)  
X2  คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิสมรรถนะบคุลากรขององค์การประจ าปี ครั้งที่ 2 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 55) 

 

 หากส่วนราชการไมส่่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การตามแบบฟอร์มรายงานผล      
การประเมินสมรรถนะของบุคลากร หรือ กรอกข้อมูลส่งมาไมค่รบถ้วน จะถกูหักคะแนนตัวช้ีวัดที่ 10.1 เท่ากับ 0.05 คะแนน ในแต่ละครั้ง 

 ๔๓ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
   รอบ  ๙  เดือน 
   รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากร 

๕ ระดับ ๕ 
(ประเมินตนเอง  

ผลการประเมินสมรรถนะ
ครั้งท่ี ๒ มากกว่า 

ผลการประเมินสมรรถนะ
ครั้งท่ี ๑) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๖๘๘ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการ สคร. ได้ปฏบิัติตามแนวทางของหนังสือส านักงาน ก.พ.            

ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
และที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหนง่ข้าราชการพลเรือนสามญั และประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ลงวันท่ี  
๖ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ทั้งนี้ส านักงานเลขานุการกรม ฝา่ยการเจ้าหน้าท่ี ไดด้ าเนินการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย (สคร.) จ านวน ๑๑๑ ราย ณ รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยสมรรถนะ ๕ ด้าน ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการทีด่ี การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ  
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเปน็ทีม ของข้าราชการ สคร. ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๑.๘๔ 
คะแนน และไดร้ายงานผลการประเมินดังกล่าวให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

-  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
-  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
หนังสือประทับตราส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ท่ี กค ๐๘๐๙/๐๖๘ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  

(เอกสารแนบ) 

 
 

 ๔๔ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๔ ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวภทัรา  นิยะถิรกุล ผู้จัดเก็บข้อมลู :  นายณัฐ  กาญจนศิร ิ

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ตอ่ ๖๖๕๓ โทรศัพท์ : ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ตอ่ ๖๖๘๒ 
ค าอธิบาย : 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมนิผลโดยใช้การส ารวจความพึงพอใจ   
ของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  

 ทุนสารสนเทศ เป็นระบบที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และเทคโนโลยี        
เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักๆ ขององค์การ ซึ่งได้แก่ กระบวนการสรา้งนวัตกรรม (Information) การบริหารลูกคา้ 
(Customer Management) การบริหารงานปฏิบัติการ (Operation Management) และการจัดการด้านกฎข้อบังคับและสังคม 
(Regulation and Social) ซึ่งการพัฒนาทุนสารสนเทศให้มคีุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้
สารสนเทศให้เกดิประโยชน์สูงสดุ ด้วยการน าข้อมลูเข้า ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะหแ์ละแปลความหมาย      
เป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ จะช่วยให้องค์การสามารถน าข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ทุนสารสนเทศจงึเป็นโครงสร้างพื้นฐาน     
ที่ส าคัญขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่าย ท่ีจะสามารถส่งเสรมิให้คนในองค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  วัดจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ (User Satisfaction) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ วัดจากข้อมูล เชิงประจักษ์  

 การประเมินความส าเร็จของการพฒันาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นเรื่องการจดัการสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยด้านประสิทธิผลจะมุ่งเนน้ท่ีประโยชน์ของการใช้งานสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนในรูปแบบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมลู (Database) และระบบเครือข่าย 
(Network) และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นท่ีคณุลกัษณะจ าเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผา่นเว็บไซต์และ
ระบบ Intranet ของหน่วยงาน  

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
๑. ไดด้ าเนินการประชุมคณะท างานพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของ สคร. เพื่อหาแนวทางในการด าเนนิการ

ปรับปรุงสารสนเทศในด้านความพงึพอใจร่วมกัน เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒. ไดด้ าเนินการส ารวจความส าเรจ็ของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศภายใน สคร. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม –  

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓. ไดด้ าเนินการตรวจสอบข้อมลูเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ พบว่ามีข้อมลูเชงิประจักษ์

ดังนี ้
- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
- มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความนา่เชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 
- มีการอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที 
- มีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 ๔๕ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

- มีจ านวนผู้เข้าใช้ระบบ Internet เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีทีผ่่านมา 
- มีจ านวนผู้เข้าใช้ระบบ Intranet ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงาน 
- มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 
- มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
- มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศ 
- มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ตัวช้ีวัดระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย คือ ตัวช้ีวัดที่ 11.1 
ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และตัวช้ีวัดที่ 11.2 จ าวนวนข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

หมายเหตุ : - ตัวช้ีวัด 11.1 หากมีผู้ตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอยา่งตามหลักสถิติที่ก าหนดไว้ (สามารถตรวจสอบจ านวน
ผู้ตอบขั้นต่ าของแตล่ะส่วนราชการไดจ้ากหน้าเว็บไซตร์ะบบการส ารวจออนไลน์) จะได้คะแนนตัวช้ีวัดนี้เท่ากับ 
1.0000 คะแนน เนื่องจากไมส่ามารถน าผลการส ารวจมาใช้เป็นตวัแทน ในการประเมินผลได ้

 - ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคญัต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3 (ค านวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด) ทั้งนี้หากส่วนต่างมีค่าสูง แสดงว่า สิ่งที่บุคลากร 
ในองค์การมีความเห็นกับความส าคัญที่องค์การมุ่งเน้นมีความแตกตา่งกันมาก ดังนั้นหน่วยงานควรด าเนินการ
พัฒนาองค์การโดยการหาสาเหตุของปัญหาและด าเนินการแก้ไข 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

การค านวณตัวช้ีวัดที่ 11.1 ส่วนตา่งระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (จะรวมอยู่ในแบบส ารวจ Orgaization Development 

Survey) ซึ่งจะมกีารประเมิน 2 ครั้ง โดยจะใช้การเปรยีบเทียบ Gap จากการส ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที ่1 
และครั้งที่ 2 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
  การก าหนดสูตรค านวณคะแนน มีความสอดคล้องกับผลการส ารวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 ซึ่งมึค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3 ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จึงได้น าผลการส ารวจครั้งที่ 1 มาก าหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ 
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของ Gap มากกว่า 0.3 นอกจากนี้ได้จ าผลการสส ารวจครั้ง
ที่ 1 มาใช้ประกอบการจัดระดับเกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ซึ่งมี่รายละเอียดดังนี้ 
 
 

 ๔๖ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

 

     กรณีที่ 1 :      ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
                      (GAP) คร้ังที่ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 

 

 กรณีที่ Gap ครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรอืเท่ากับครั้งท่ี 1 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 
 กรณีที่ Gap ครั้งท่ี 2 มากกว่า 0.3 แต่น้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วนของ Gap 

ที่เพ่ิมขึ้น โดยใช้สูตรการค านวณดงันี้ 
 
 

 
 

 กรณีที่ Gap ครั้งท่ี 2 มากกว่าหรอืเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 
ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X2  

2  

๕ - {๔ ×  

 

3 
4 

5 X2 ≤ X1 
 

หมายเหตุ :  
  X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
  X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 

กรณีที่ 2 :      ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
                      (GAP) คร้ังที่ 1 มากกว่า 0.3 

  
 กรณีที่ Gap ครั้งท่ี 2 น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 0.3 จะได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 กรณีที่ Gap ครั้งท่ี 2 น้อยกว่าครัง้ที ่1 แต่มากกว่า 0.3 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วนของ 

Gap ที่ลดลง โดยใช้สูตรการค านวณดังนี ้
 

 

 

 กรณีที่ Gap ครั้งท่ี 2 เท่ากับครั้งที่ 1 จะไดค้ะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 กรณีที่ Gap ครั้งท่ี 2 มากกว่าครั้งที่ 1 แต่มน้อยกว่า 0.8 เกณฑ์การให้คะแนนจะค านวณจากสัดส่วนของ 

 ๔๗ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

Gap ที่เพ่ิมขึ้น โดยใช้สตูรการค านวณดังนี ้
 

 
 

 
 กรณีที่ Gap ครั้งท่ี 2 มากกว่าหรอืเท่ากับ 0.8 จะได้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน สูตรการค านวณ 

1 X2  

2 
 

3 X2 = X1 

4  

5 X2 ≤ 0.3 
 

หมายเหตุ :  
  X1  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งท่ี 1 (1 – 15 ธ.ค. 54) 
  X2  คือ Gap จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (15 – 30 พ.ย. 55) 
 

 การค านวณตัวช้ีวัดที่ 11.2 จ าวนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ดา้นประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเป็นการประเมิน
จากหลักฐาน ณ ส่วนราชการ ว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใน 10 รายการตามที่กล่าวข้างต้น
หรือไม ่
เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 11.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 
การประเมิน 

 
น้ าหนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

11.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

0.5 ≤6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 

 ๔๘ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

การค านวณตัวช้ีวัดที่ 11.2 ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการค านวณ        
จากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวช้ีวัดที่ 11.1 และ 11.2 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนท่ีไดร้ับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 

11.1 ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญ 
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 

0.5 SM1 (W1 x SM1) 

11.2 จ านวนข้อมูลเชิงประจักษ์              
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

0.5 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi= 1   (Wi x SMi) 
 

โดยท่ี : 
W  หมายถึง น้ าหนักของตัวช้ีวัด โดยผลรวมของน้ าหนักของทุกตัวช้ีวัด เท่ากับ 1 
SM หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการเทียบกับร้อยละของผลส าเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 
i  หมายถึง ล าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 

 (Wi x SMi) หมายถึง ผลคะแนนตัวช้ีวัดระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

    

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
สารสนเทศ 

๕ ระดับ ๕ 
(คะแนน 

ประเมินผลตัวเอง) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๖๘๘ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
๑. มีการประชุมคณะท างาน เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ผลการส ารวจการพัฒนาองค์การของ 

การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศของ สคร. เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของระบบสารสนเทศ เสนอแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เหมาะสม 

๒. ส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  
๓. รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สคร. เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การของ สคร. 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
- ความร่วมมือจากบุคลากร สคร. 

 ๔๙ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙ เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- ความไม่เข้าใจของบุคลากรถึงขีดจ ากัดของระบบสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาปรับปรุงสารสนเทศของ สคร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
๒. รายงานการประชุมคณะท างานพฒันาปรับปรุงสารสนเทศของ สคร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  
๓. บันทึก ศทส. ท่ี กค ๐๘๐๒.๑/๒๐๗ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน

ความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรงุสารสนเทศ 
๔. บันทึก ศทส. ท่ี กค ๐๘๐๒.๑/๒๓๖ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

ด้านระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
๕. เอกสารสรุปค าอธิบายระบบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๐ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ๑๕ ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจีรวัฒน์  หงสกุล ผู้จัดเก็บข้อมลู :   นางสาวศิวาพร ห่อสกุลกล 

โทรศัพท์ :  ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๕๘ โทรศัพท์ :   ๐๒๒๙๘๕๘๘๙ ต่อ ๖๖๓๗ 
ค าอธิบาย :  

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการประเมินโดยใช้แบบประเมิน Organization 
Climate Survey ผ่านระบบออนไลน์  

 ทุนองค์การ (Organization Capital) เป็นความสามารถขององค์การที่สามารถใช้ประโยชน์และช่วยในด้าน
การจัดการกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นในการปฏิบตัติามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ ทุนองค์การ ได้แก่ 
ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม 
ผู้น า การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการท างาน การท างานเป็นทีม และการจัดการความรู้  ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อในการช่วย
ให้องค์การสามารถด าเนินงานไดต้ามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การจึงสามารถช่วยให้การขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพขององค์การทั้งด้านกระบวนการท างานภายในให้สูงขึน้ และท าให้เกิดคณุค่ากับลูกค้าและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ วัดจากผลการส ารวจแบบประเมิน Organization Climate 
Survey ซึ่งจะรวมอยู่ในแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development) 

 การประเมินความส าเร็จของการพฒันาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่อง ผู้น า 
(Leadership) วัฒนธรรม (Culture) การท างานเป็นทีม (Teamwork) การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการท างาน (Personal 
Contribution) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) นอกจากน้ี ยังได้เพิ่มประเด็นค าถามเกี่ยวกับการ
ประเมินพฤติกรรมเชิงลบท่ีสะท้อนถึงความส าเร็จในการท างาน ๒ เรื่อง คือ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual 
Harassment) และความโปร่งใส 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

๑. ได้ส ารวจการพัฒนาองค์การครั้งที ่๑ เมื่อ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การของ สคร. ท่ี ๒๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๓. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบรหิารการเปลีย่นแปลงของ สคร. ท่ี ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๔. จัดประชุมคณะท างานและวิเคราะห์หาสาเหตุปญัหาโดยท า Focus Group 
๕. จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

เมื่อวันท่ี 28 พฤษภำคม 2555 เพื่อช้ีแจงหลักเกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัดด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรพัฒนำองคก์ำรของ สคร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และก าหนดแนวทางการพฒันาองค์การของ สคร. 

๖. จัดโครงการสมัมนาเพื่อพัฒนาองคก์ารของ สคร. เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท 
จ.สมุทรสงคราม 

๗. จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยำยน 2555 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาองค์การ และพจิารณาการด าเนินงานพัฒนา
องค์การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๕๑ 



รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

            

   

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
  รอบ  ๙  เดือน 
  รอบ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
กรณีที่ ค่า Gap คร้ังท่ี ๑ มากกว่า ๐.๓๐ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ X๒ ≥ ๐.๘๐ 
๒ 

๓ {๒  [
( ๑   ๒)

( ๑  ๐ ๘๐)
]} 

๓ X๒ = X๑ 
๔ 

๓ {๒  [
( ๒   ๑)

(๐ ๓  ๑)
]} 

๕ X๒ ≤ ๐.๓ 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ 

๕ ระดับ ๕ 
(ประเมินผลตนเอง 
มีค่า GAP น้อยกว่า 

๐.๓๐) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๒๖๘๘ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
๑. สคร. ไดผ้ลส ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ค่า Gap เท่ากับ ๐.๕๐  
๒. มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การ คณะท างาน และท า Focus Group ข้าราชการทุกระดับ   

เพื่อวิเคราะหห์าสาเหตุและไดด้ าเนินการจัดท าแนวทางการพัฒนาองค์การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. ไดต้ิดตามและรายงานผลการด าเนินงานของแนวทางการพัฒนาองค์การ 
๔. ก าหนดการด าเนินงานพัฒนาองค์การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการฯ  คณะท างาน และกลุ่มตัวอย่าง Focus Group 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

หลักฐานอ้างอิง :  
๑. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาองค์การของ สคร. ท่ี ๒๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารการเปลี่ยนแปลงของ สคร. ท่ี ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 

 ๕๒ 


