
 

 

 

 

 

 

 

๑. หากไม่ท าตามคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย จะมีผลต่อการให้คะแนน
ของ สคร. หรือไม ่
ตอบ หากสามารถแสดงที่มารวมถึงวิธีการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดตัววัดด้านคุณค่าและตัววัดด้านสิ่งแวดล้อมได้  
ก็ไม่มีผลกระทบกับการให้คะแนน เนื่องจากในคู่มือเป็นเพียงตัวอย่างเพ่ือให้สามารถน าไปเป็นตัวอย่าง
กรอบเบื้องต้นในการด าเนินการ ทั้งนี้ ต้องแสดงเหตุผลได้ว่าท าไมถึงเลือกตัวชี้วัดด้านคุณค่าและด้านสิ่งแวดล้อม  
 

๒. สอบถามคู่มือฯ ของ สวทช ฉบับปรับปรุงเป็นปี 2564 แต่ในเว็บไซต์ เป็นปี 2563 เหมือนกันหรือไม ่
ตอบ ในเว็บไซต์มีคู่มือฯ update เป็นปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 
http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs//eco-ee-11-2-63.pdf 
 

๓. หากเปลี่ยนตัวชี้วัดด้านคุณค่า จ าเป็นต้องตั้งฐานใหม่หรือไม่  
ตอบ ควรต้องมีการทบทวนและค านวณใหม่  
 

๔. คุณค่าทางสังคม มีแนวทางวัดทอนกลับมาเป็นตัวเลขทางการเงิน หรืออ่ืนๆ ได้อย่างไร การสร้างที่อยู่อาศัย
ให้ประชาชน มีผลกระทบด้านคุณค่าเยอะ multiplier effect มีหลักคิดอย่างไร คู่เทียบในวงการ
รัฐวิสาหกิจมีเทียบในกลุ่มนี้อย่างไร 
ตอบ อาจแปลงเป็นคุณค่าด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การเงินได้ อาทิ คุณค่าทางเศรษฐสาสตร์หรือผลกระทบ 
เชิงสังคม โดยสามารถใช้วิธีการสัมภาษณ์ ส ารวจ หรือ วิจัยทางการตลาด ทั้งนี้ ในการแปลผลควรมี 
แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเช่นวิธีการข้างต้น ส่วนคู่เทียบควรอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเทียบกับ  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
 

๕. การด าเนินงาน EE ระยะที่ 1 ในการคัดเลือกตัวชี้วัดด้านคุณค่าของการด าเนินงาน ต้องน าภารกิจหลัก  
ของหน่วยงานทุกประเภทมาค านวณหรือไม่ หรือสามารถคัดเลือกเฉพาะบางภารกิจหลักที่หน่วยงาน
ต้องการน ามาค านวณได ้
ตอบ  ควรด าเนินการวิ เคราะห์ภารกิจหลักของทุกหน่วยงาน แต่ ในการค านวณอาจเลือกมา  
แค่บางหน่วยงานได้ ในล าดับแรกควรทบทวนพันธกิจขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงภารกิจหลักและภารกิจรอง  

 

ประเด็นค าถาม – ค าตอบ 

เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินผล 

การสัมมนาชี้แจงคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 

ประจ าปี ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 



โดยวิเคราะห์ทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ในปีแรกอาจเลือกเฉพาะที่ส าคัญมาพิจารณา ทั้งนี้ควรให้เหตุผล  
และแสดงแผนการท างานว่าจะเลือกภารกิจที่ส าคัญให้ครบภายในปีใด  
 

๖. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ เป็นข้อมูลของปีงบประมาณนั้นๆ จะมีข้อมูลจนถึงวันสุดท้าย 
ของปีงบประมาณ ทั้งนี้ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนดให้มีการประเมินให้เเล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น ในเรื่องของ
กรอบเวลาจึงไม่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ส าหรับองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในการเปิดเผยข้อมูลต้องผ่านกระบวนการของ กลต. ก่อนจึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
ตอบ รัฐวิสาหกิจสามารถส่งผลการด าเนินงานเบื้องต้นมาก่อนได้ หากได้ผลการด าเนินงานเต็มปี จึงน าส่ง
ให้กับ สคร. และที่ปรึกษา อย่างไรก็ตาม การน าส่งผลการด าเนินงานรอบ 2 นั้น ไม่เกิน 2 เดือน ภายหลัง
จากสิ้นปีบัญชี และควรผ่านการรับรองจากผู้บริหารรัฐวิสาหกิจด้วย 
 

๗. ในกรณีที่ได้ด าเนินการทบทวนตามขั้นตอน Eco-efficiency ที่ก าหนด สคร. หรือคณะกรรมการเทคนิค 
จะมีการพิจารณาในการให้คะแนนเชิงคุณภาพหรือไม ่
ตอบ ไม่มีการพิจารณาการให้คะแนนเชิงคุณภาพ การให้คะแนนจะพิจารณาตามค่าเกณฑ์วัดที่ก าหนด  
การพิ จารณาคุ ณภาพจะดู ในส่ วนของการวิ เคราะห์ ที่ มาของการก าหนดตั ววั ด ด้ านคุ ณค่ า 
จากการด าเนินงาน และตัววัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนในการปรับปรุงให้ค่าประสิทธิภาพ 
เชิงนิเวศเศรษฐกิจดีขึ้น  
 

๘. ในกรณีที่หน่วยงานใช้รายได้เป็นตัวประเมินคุณค่าจากการด าเนินงาน เทียบกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
โดยได้มีการด าเนินงานและตั้งฐานมาตั้งแต่ปี 2561 ค่า Eco-efficiency ปี 2562 - 2563 ดีขึ้น
ตามล าดับ แต่จากผลกระทบสถานการณ์โรคระบาด และผลทางเศรษฐกิจท าให้ส่ งผลต่อ ค่า  
Eco-efficiency ปี 2564 อย่างมาก มีแนวทางในการประเมินหรือสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไรบ้าง 
ตอบ รัฐวิสาหกิจควรด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยละเอียด แล้วท ารายละเอียดชี้แจง  
เพ่ือขอปรับปรุงค่าเป้าหมายตามกรอบที่ สคร. ก าหนดไว้ 
 

๙. สอบถามผู้ประเมิน กรณีรัฐวิสาหกิจที่ประเมิน Eco-efficiency เป็นปีแรก ตามเกณฑ์ระดับ 1 มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมด าเนินงาน Eco-efficiency ขอถามว่าเนื่องจากรัฐวิสาหกิจ 
มีคณะท างานบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงจะทบทวนองค์ประกอบและหน้าที่  
ของคณะท างานยั่งยืน โดยจะเพ่ิมเติมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ Eco-efficiency ในคณะท างานยั่งยืน  
ตามเกณฑ์วัดระดับ 1 ท าได้หรือไม่ หรือแต่งตั้งเป็นคณะท างาน Eco-efficiency เป็นการเฉพาะ 
ตอบ สามารถด าเนินการเพ่ิมเติมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ Eco-efficiency ในคณะท างานยั่งยืน แต่ควรมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะท างานยั่งยืนให้ชัดเจน หรืออาจจัดท าเป็นกฎบัตรก็ได้ 
 
 
 
 



๑๐. Feedback Report ของการประเมิน Eco-efficiency ทาง สคร. จะด าเนินการส่งให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน
เมื่อไหร่ เนื่องจากค่าระดับ 1 ต้อง Review แผนและน าเสนอบอร์ดภายในไตรมาส 2   
ตอบ โดยปกติจะไม่มีการจัดท ารายงาน Feedback Report ส าหรับการประเมิน Eco-Efficiency  
แต่หากรัฐวิสาหกิจมีประเด็นที่ทางคณะอนุกรรมการสนับสนุนการประเมินผลด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ จะชี้แจงเพิ่มเติมไปในประเด็นข้อสังเกตในเล่มรายงานผลสิ้นปี 
 

๑๑. รัฐวิสาหกิจท าระยะท่ี 3 ค่า Eco-efficiency เทียบกับปีฐานคือปีไหน 
ตอบ ขึ้นอยู่กับว่ารัฐวิสาหกิจก าหนดค่า Baseline ว่าใช้ปีใดเป็นปีฐาน ก็ใช้ปีดังกล่าวเป็นปีฐาน 
 

๑๒. การเก็บผล Eco-efficiency เพ่ือให้มีการสอบทานผลการด าเนินงาน ส าหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ในปี 2565 
สามารถใช้ผลการด าเนินงาน Q4-64 ถึง Q3-65 ได้หรือไม ่
ตอบ ขึ้นอยู่กับปีฐานว่ารัฐวิสาหกิจก าหนดปีฐานให้เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงใด ดังนั้น ในการสอบทาน  
ผลการด าเนินงาน ก็ควรจะใช้ช่วงเวลาเดียวกันกับปีฐาน 
 

๑๓. เรียนสอบถาม เกณฑ์ระยะที่ 3 ระดับ 1 ค่าเกณฑ์ที่ 2 ค่าตัววัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน และตัววัด
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนด หมายความว่า สคร. จะก าหนดตัววัดตัวบน และตัวล่าง 
ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งหรือไม ่
ตอบ สคร. ไม่ได้เป็นผู้ก าหนดตัววัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงานและตัววัดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี ้รัฐวิสาหกิจต้องด าเนินการวิเคราะห์หาคุณค่าจากการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเอง โดยอาจแบ่งเป็น 
คุณค่าตามหน้าที่ คุณค่าทางการเงิน และคุณค่าอ่ืน ส าหรับตัววัดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ท าการวิเคราะห์
ทบทวนและคัดเลือกจากพันธกิจหลักของรัฐวิสาหกิ จ และคัดเลือกจากผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
ที่มีนัยส าคัญ และเป็นผลกระทบหลักของการด าเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ รายละเอียดตามคู่มือ หน้า 15-18 
  

๑๔. เนื่องจาก ตั้งแต่ 2564-2565 การด าเนินงานขององค์กรอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ การประเมิน 
ค่า Eco-efficiency จึงไม่สะท้อนประสิทธิภาพองค์กร ทางผู้ประเมินจะมีแนวทางในการชี้วัดอย่างไร 
ตอบ รัฐวิสาหกิจควรด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยละเอียด แล้วท ารายละเอียดชี้แจง 
เพ่ือขอปรับปรุงค่าเป้าหมายตามกรอบที่ สคร. ก าหนดไว้ 
 

๑๕. เกณฑ์การประเมินของ สคร. ที่ก าหนดระดับคะแนนอ้างอิงกับค่า Factor ส าหรับรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการ 
3 ปีขึ้นไป ได้พิจารณาหรือไม่ว่าการก าหนดปีฐานในช่วงนี้ ที่รัฐวิสาหกิจมีผลการด าเนินการที่ผิดปกติ  
จากสถานการณ์โควิดเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และ สคร. ได้มีการพิจารณาว่าเกณฑ์การให้คะแนนนี้ 
ควรต้องปรับแล้วหรือไม่ 
ตอบ เกณฑ์การให้คะแนนเป็นเกณฑ์กลางที่ก าหนดให้ใช้กับทุกรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น หากรัฐวิสาหกิจใด  
ได้รับผลประทบจากสถานการณ์โควิด ขอให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
โดยละเอียด และน าส่งข้อมูลดังกล่าว เพ่ือด าเนินการขอปรับปรุงค่าเป้าหมาย ตามกรอบท่ี สคร. ก าหนด 
 
 



๑๖. ในการก าหนดตัวชี้วัด Eco-efficiency ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สคร. ก่อนเสนอขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือไม ่
ตอบ การก าหนดตัวชี้วัด Eco-efficiency ไม่จ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก สคร. ก่อน รัฐวิสาหกิจ 
สามารถด าเนินการวิเคราะห์และเสนอตามวิธีการและขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
 

๑๗. เกณฑ์การประเมินระยะท่ี 1 ระดับ 2 ค าว่า "ชัดเจนและครบถ้วน" โปรดขยายค าอธิบาย 
ตอบ ค าว่า “ชัดเจน” สามารถอ้างอิงเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ส่วนค าว่า “ครบถ้วน” ต้องครบ 
ตามขอบเขตการด าเนินงานหรือแผนงานที่ก าหนด 
  

๑๘. ประเด็นปรับค่าปีฐาน รัฐวิสาหกิจปรับเพ่ือมาค านวนเทียบปีปัจจุบัน ตามที่วิทยากรแจ้งให้ค านึงถึงประเด็นนี้ 
แต่การปรับเพ่ือเทียบใหม่ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วยหรือไม่ 
ตอบ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 

๑๙. เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้หลายรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการ Eco-efficiency มาแล้วหลายปี (ระยะ 3) 
สามารถปรับค่าปีฐานให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมได้หรือไม่ ผู้ประเมินต้องการเห็นอะไรบ้าง 
ตอบ หากจะด าเนินการปรับค่าปีฐานให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน สามารถด าเนินการได้  
แต่รัฐวิสาหกิจควรมีการวิเคราะห์ถึงเหตุผลความจ าเป็นในการปรับ และน าส่งให้ สคร. เพ่ือน าเสนอ 
ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนการประเมินผลด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ  
และคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ รายสาขา พิจารณาต่อไป 
 

๒๐. เนื่องจาก สคร. ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจก าหนดขอบเขตการประเมินให้ครอบคลุมทั้งงานที่รัฐวิสาหกิจ 
และงานผู้รับสัมปทานรับผิดชอบ ในการแต่งตั้งคณะท างานก าหนดขอบเขต ก าหนดตัวชี้วัด ควรให้  
ผู้รับสัมปทานร่วมเป็นคณะท างานด้วยหรือไม่ 
ตอบ ควรให้ผู้รับสัมปทานเข้าร่วมเป็นคณะท างานด้วย เพ่ือให้เกิดมุมมองได้หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ทาง สคร. ไม่ได้บังคับว่าจ าเป็นต้องมีผู้รับสัมปทานเข้าร่วมเป็นคณะท างานด้วย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
รัฐวิสาหกิจ 
 

๒๑. มีแนวคิดจะสัมมนากลุ่มย่อยส าหรับ SFIs เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในแต่ละ SFI หรือไม่ 
ตอบ ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดการสัมมนากลุ่มย่อยส าหรับ SFIs อย่างไรก็ตาม จะน าข้อเสนอดังกล่าว 
ไปพิจารณา  
 

๒๒. อยากทราบวิธีการค านวณคะแนนประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด Eco-Efficiency ระยะ 3 ปี 2565  
ตอบ วิธีการค านวณคะแนนประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด Eco-Efficiency ระยะที่ 3 ปี 2565 
นั้น การพิจารณาผลการด าเนินงานจะเป็นแบบขั้นบันได (Maturity) ดังนั้น รัฐวิสาหกิจ ต้องด าเนินการ 
ให้ครบทั้ง 2 ส่วน ตามเกณฑ์การประเมินผล จึงจะได้รับคะแนนในระดับนั้นๆ 
 



๒๓. ค่าเกณฑ์วัดแบบ combination ต้องการทราบวิธีการประเมินว่า ส่วนแรก ค่า Factor เป็นไปตามแผน
หรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาด้วยค าจ ากัดความเดิมหรือใหม่ และการประเมินผลใน 2 ส่วนพิจารณาอย่างไร  
เป็นค่าเฉลี่ย หรือขั้นบันได โปรดยกตัวอย่าง 
ตอบ ส าหรับค่าเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับ ส่วนแรก (ข้อ 1) ค่า Factor จะเป็นการพิจารณา 
ผลการด าเนินงานด้วยค าจ ากัดความเดิม และส่วนที่ 2 (ข้อ 2) สามารถค านวณค่า Eco-efficiency  
ขององค์กรตามหลักเกณฑก์ารค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนดได้ โดยเป็นการพิจารณาผลการด าเนินงานจะเป็นแบบขั้นบันได (Maturity 
Level) คือ ต้องด าเนินการให้ผ่านทั้ง 2 ส่วน จึงจะได้รับคะแนนในระดับนั้นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจสามารถ
ด าเนินการผ่านค่าเกณฑ์วัด “ระดับ 2” และ และหากค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 ข้อ 1 ก าหนดค่า Factor 
เท่ากับ 1.0200 (ค่าเป้าหมายตามแผนด าเนินงาน) และ ข้อ 2 ก าหนดให้สามารถค านวณค่า  
Eco-Efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน  
และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนดไว้ 
 

ตัวอย่างการประเมินผลการด าเนินงาน : รัฐวิสาหกิจต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทั้ง 2 ข้อ ได้แก่ 
ต้องมีค่า Factor เท่ากับ 1.0200 หรือมากกว่า (ตามแผนการด าเนินงาน) และต้องมีการค านวณ 
ค่า Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน  
และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. ก าหนดไว้ จึงจะได้รับคะแนน 3.0000  
 อย่างไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจ สามารถค านวณค่า Eco-efficiency ขององค์กรตามหลักเกณฑ์
การค านวณค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการด าเนินงาน และตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ สคร. 
ก าหนดไว้ (ข้อ 2) แต่ค่า Factor ตามข้อ 1 น้อยกว่า 1.0200 รัฐวิสาหกิจ จะได้รับคะแนนเท่ากับ 
1.0000 เท่านัน้ ซึ่งเป็นการประเมินแบบขั้นบันได (Maturity Level) 
 

๒๔. ขสมก. อยูในกลุ่มประเมินระยะท่ี 3 ควรมีการปรับค่า Eco-Efficiency ปีฐาน ใช่หรือไม่ 
ตอบ หากค่า Eco-efficiency ของปีฐานเป็นไปตามที่ก าหนดในคู่มือแล้ว ขสมก. ไม่จ าเป็นต้องปรับค่าปีฐาน  
 
 
 

 


