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ช่ือตัวช้ีวัด :  1.5  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางพลัลภา  เรืองรอง 
                             นายนิติ  วิทยาเต็ม 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวไพลิน  ชางภิญโญ 

โทรศัพท :  0-2298-5880 ตอ 6747 โทรศัพท :   0-2273-9020 ตอ 3454 
คําอธิบาย : 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ไดจัดทาํหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ ป 2544  เพื่อเปนกลไกสําคัญที่ผลักดันใหมีการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจและใชมาถึงปจจบุัน  ดังนั้นเพื่อ
เปนการพัฒนาการกํากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ จึงตองมปีระเมินการกํากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ โดยศึกษาการกํากับ
ดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจเปรียบเทยีบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และทําการวิเคราะหจุดเดน
และจุดดอยของรัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแลที่ดี เพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการกํากับดูแล
กิจการใหเปนที่ยอมรับของผูเก่ียวของ 

ขณะเดียวกัน เพื่อใหหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2544 เปนไปตามมาตรฐานสากล
และทันสมัยทดัเทียมกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือหลักการกํากับหลักเกณฑการกํากับดูแลที่ดีสําหรับรัฐวิสาหกิจ ป 2548 ของ OECD  สคร. จึงเห็นควรใหมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงใชมาตั้งแตป 2544 ดวย  เพื่อใหการกํากับดูแลทีด่ีมี
มาตรฐานสากลและเปนเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ใหมีความโปรงใส และตรวจสอบไดตอไป 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 - ศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่เปนมาตรฐานสากลแลวเสร็จ   

- อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการฯ รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพื่อจัดทํา
รางหลักเกณฑฯ ตามขั้นตอนที่กําหนด 

2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก

ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
ยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลใน
รัฐวิสาหกิจ 

1.5 1 1.0000 0.0150 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดกําหนดการดําเนินงานตามแผนยกระดับมาตรฐาน

ระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  โดยการจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการกํากับ
ดูแลที่ดี  การตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการประเมินผล  มาประเมินผลการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
และปรับปรุงหลักเกณฑ ระเบียบ ของ สคร. เพื่อใชเปนกรอบใหรัฐวิสาหกิจนําไปปฏิบัติในการกํากับดูแลที่ดี   แตเนื่องจาก
ในปงบประมาณ 2550 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานตาง ๆ ลาชากวาปที่ผานมา  จึงทําใหการดําเนินการ
จัดจางที่ปรึกษาฯ ดังกลาวของ สคร.  ลาชากวาแผนที่กําหนดไว    

2. สคร. ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว  จํานวน  3,000,000 บาท (สามลานบาท
ถวน)  โดยกําหนดขอบเขตใหที่ปรึกษาทําการปรับปรุงระเบียบและการปฏิบัติ  รวมทั้งวิเคราะหจุดแข็ง จุดดอย ในการ
กํากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจทุกแหง  โดยมีระยะเวลาในการศึกษาและจัดทํารางหลักเกณฑฯ ระหวางเดือนธันวาคม 2549 
- สิงหาคม 2550 เพื่อให สคร. สามารถเสนอรางหลักเกณฑฯ ตอกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีไดภายในเดือน
กันยายน 2550 

3. ตอมา สคร. ไดขยายขอบเขตการศึกษาใหครอบคลุมเนื้อหามากกวาที่กําหนดไวในครั้งแรก  โดยกําหนดใหมี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจดวย   ซ่ึงที่ปรึกษาตองทําการประเมินการบริหารงานและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจทุกแหง  สงผลใหที่ปรึกษาตองใชระยะเวลาในการศึกษาในโครงการฯ ดังกลาว 
มากขึ้นกวาเดิม  ประกอบกับการสรรหาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่ความรู  ประสบการณและความสามารถทั้งสองดานอยูใน
ขอบเขตที่จํากัด  จึงมีผลตอการสรรหาที่ปรึกษาที่เหมาะสม    และคาดวาจะดําเนินการจางที่ปรึกษาแลวเสร็จภายในเดือน
เมษายน  2550   ซ่ึงที่ปรึกษาจะตองใชเวลาในการดําเนินงานประมาณ 8 – 9 เดือน   จึงอาจไมสามารถเสนอราง
หลักเกณฑฯ ตอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน   กระทรวงการคลังจึงไดมหีนังสือกระทรวงการคลังดวนมาก ที่ กค 1011/5574   
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550  เรือ่ง  การทบทวนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการของกระทรวงการคลัง  ประจําป
งบประมาณ 2550  โดยขอใหปรับเกณฑการใหคะแนนใหม ดังนี้ 
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เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน การดําเนินการ

1  - 
2  ขั้นตอนที่  1  ศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่เปนมาตรฐานสากล 
3  ขั้นตอนที่  2  จัดทํารางหลักธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 
4  ขั้นตอนที่  3  รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
5  ขั้นตอนที่  4  เสนอรางหลักเกณฑฯ ตอกระทรวงการคลัง 

 
4. ภายหลังจากการขอทบทวนตัวชี้วัดตอสํานักงาน ก.พ.ร.  สคร. ไดเรงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑธรรมาภิบาลฯ 

โดยรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่เปนมาตรฐานสากลแลวเสร็จ   และปจุบันอยูระหวาง
แตงตั้งคณะกรรมการฯ  เพื่อพิจารณาจัดทํารางหลักเกณฑฯ ตามขั้นตอนที่กําหนด 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :       

- 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

   - 
หลักฐานอางอิง :         

หนังสือกระทรวงการคลังดวนมาก ที่ กค 1011/5574   ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550  เรือ่ง  การทบทวน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการของกระทรวงการคลัง  ประจําปงบประมาณ 2550 
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ตัวช้ีวัดที่ 2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจ (น้ําหนักรอยละ 15) 
ช่ือตัวช้ีวัด :  2.1 กําไรสทุธติอสินทรัพยรวม  (Return on Assets : ROA)
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางพลัลภา  เรืองรอง ผูจัดเก็บขอมูล :   นายกมลภพ  อุราสุข 
โทรศัพท :  0 2298 5880 โทรศัพท :  0 2298 5880  
คําอธิบาย : 

กําไรสุทธิตอสนิทรัพยรวมของรัฐวิสาหกิจ  คํานวณจากขอมูลประมาณการกําไรสุทธิของรฐัวิสาหกิจ  
จํานวน  31  แหง  โดยจัดเก็บตัวเลขกําไรสทุธิและสินทรพัย  ดังนี้ 

1.  รัฐวิสาหกิจที่ใชปบัญชีงบประมาณ  ใชขอมูล 4 ไตรมาส  (สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2550)   
2. รัฐวิสาหกิจทีใ่ชปบัญชีปฏิทิน  ใชขอมูลไตรมาสที่ 1 – 3 ของป พ.ศ. 2550 (1 มกราคม – 30 

กันยายน 2550)  และขอมูลไตรมาสที่ 4 ของป  2549* (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2549)  
*ขอมูลไตรมาสที่ 4 ของป 2549  ใชคาเฉลีย่ของป 49  

3. สินทรัพยรวมของรัฐวิสาหกิจ  ณ วันที่  30  กันยายน  2550  โดยไมรวมงานระหวางกอสราง 
(Work in Process)   

4. ประมาณการ ROA ป 50 ใชสมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจดังนี้ 
4.1 GDP รอยละ 3.9 
4.2 อัตราเงินเฟอ  รอยละ 3.7  
4.3 อัตราแลกเปลีย่น  37.50  บาท  ตอ  1  ดอลลารสหรัฐ 
4.4 ราคาน้ํามัน  67  ดอลลารสหรัฐ  ตอ  1  บารเรล 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 
หมายเหตุ 

*ขอมูลป 2548  และ  2549  เปน ROA จากรัฐวิสาหกิจ  61  แหง 

เงื่อนไข :    

สคร. จะเสนอเพื่อการทบทวนคาเกณฑการใหคะแนนกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
เมื่อเกิดปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได  ดังน้ี 

1. สภาพเศรษฐกิจไมเปนไปตามขอสมมติฐานดังกลาวขางตน 
2. นโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบตอผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจ 

ตัวช้ีวัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548* 2549* 2550
กําไรสุทธิของรฐัวิสาหกิจ ลานบาท 170,512.20 229,006.26 NA 
สินทรัพยรวมของรัฐวิสาหกิจ ลานบาท 5,754,689.89 5,994,644.87 NA 
กําไรสุทธิตอสนิทรัพยรวม (ROA) รอยละ 2.96 3.82 NA
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เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
X – 8% 
(10.13) 

X – 4% 
(10.57) 

X
(11.01) ** 

X + 4% 
(8.63) 

X + 8% 
(8.96) 

หมายเหตุ** 
1. X เทากับ  ROA ป 2549  ทีคํ่านวณตามเงือ่นไขขางตนโดยใชขอมูลรัฐวิสาหกิจ 60 แหง  เนื่องจาก 

บริษัทไทยเดินเรือทะเล  จาํกัด  ไมมีขอมูลงบการเงินเนื่องจากแปรสภาพ (รวมกิจการ) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2548 

2. บจก.อูกรุงเทพ  สถาบันการบนิพลเรือน   และ  องคการฟอกหนังรัฐวิสาหกิจ  ใชขอมูลงบการเงิน
เบื้องตน   

 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน    
ถวงน้ําหนัก

กําไรสุทธิตอสนิทรัพยรวม  (Return on 
Assets : ROA) 4.50 NA 1.0000 0.0450 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
อยูระหวางเก็บขอมูล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 

หลักฐานอางอิง :   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  2.2  จํานวนที่ดินของรัฐที่ใชสนับสนุนการปลูกพืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน (ไร) 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายวีรวัฒน  เที่ยงวัฒนะ  ผูจัดเก็บขอมูล :  นายวินัย  อนันตวรางกูล 
โทรศัพท :  02 270 1898 โทรศัพท :   02  278 5531 
คําอธิบาย  :   

กรมธนารักษไดเจรจาทําความตกลงกับสวนราชการ/หนวยงาน/เอกชนที่เก่ียวของในการนําที่ราชพสัดุใน
ความครอบครองเขารวมโครงการ   โดยสามารถจัดทําบันทกึขอตกลงกับสวนราชการ/หนวยงาน/เอกชนไดแลว  
2,011.59  ไร  ผลการดําเนินงาน  รอบ 6 เดือน  คิดเปนรอยละ 61.72  ของแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 
จํานวนที่ดินของรัฐที่ใช
สนับสนุนการปลูกพืชเพื่อผลิต
พลังงานทดแทน (ไร) 

- - 19,911.59 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

15,000  ไร 20,000  ไร 25,000  ไร 30,000  ไร 35,000  ไร 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

จํานวนที่ดินของรัฐที่ใชสนับสนุนการ
ปลูกพืชเพื่อผลติพลังงานทดแทน (ไร) 3.75 19,911.59 2.0000 0.0750 

        

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
1. สํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่จะดําเนินโครงการ 

1.1) แจงเวียนหนังสอืใหสํานักงานธนารักษพื้นที่  75  พื้นที่  สํารวจพื้นที่ที่จะนําเขารวมโครงการ 
1.2) สํานักงานธนารกัษพื้นที่ดําเนินการสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ 

2. เจรจาเพื่อทําความตกลงกับสวนราชการ/หนวยงาน/เอกชนที่เก่ียวของ 
3. จัดทําบันทึกขอตกลงกับสวนราชการ/หนวยงาน/เอกชนที่เก่ียวของ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

              

   24   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 
 

หลักฐานอางอิง : 
ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทีผู่กํากับดูแลตัวชี้วัด

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  2.3  จํานวนสวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ลานกีฬา/หองสมุด/หอศิลปที่ไดรบัอนุญาตใหดําเนินการ/
ปรับปรุงในที่ราชพัสดุ(แหง)
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายวีรวัฒน  เที่ยงวัฒนะ  ผูจัดเก็บขอมูล :  นางอัญชลี  รอดผล 
โทรศัพท :  0 2278  3483 โทรศัพท :   0 2278 5531 
คําอธิบาย :   

หมายถึง  จํานวนสวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ลานกีฬา/หองสมุด/หอศิลป หรือ แหลงสงเสรมิสุขภาพกาย/
สุขภาพจิต/เพิม่พูนความรู ทีไ่ดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางกรมธนารักษกับหนวยงานที่เก่ียวของ ที่จะไดรับ
การอนุญาตให ดําเนินการ/ปรับปรุง ในที่ราชพัสดุ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และไดมีการทําแผนปฏิบัติการ
เรียบรอยแลว 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

1. กรมธนารักษไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม  การจัดสรางสวนสาธารณะ  สนาม
กีฬา  ลานกีฬา  หองสมุด  และหอศิลปในทีร่าชพัสดุ  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อชวยฟนฟแูละดูแลรักษาสภาพแวดลอม
ใหดีขึ้น  เพิ่มพืน้ที่สีเขียวใหมากขึ้นและกระจายไปทั่วประเทศ  เพื่อลดมลภาวะและลดอุณหภูมิในอากาศ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2547  และเพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่พักผอนหยอนใจ  สถานที่ออกกําลัง
กาย และสถานที่ในการศึกษาหาความรูเพิ่มขึ้น  สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการเสรมิสรางสุขภาพและปองกัน
ปญหายาเสพตดิ  รวมทั้ง  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย  ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ยุทธศาสตรนี้ได
เริ่มดําเนินการ ตั้งแตปงบประมาณ  2548   

2. ตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและเห็นควรนํามาดําเนินการตามโครงการ 
3. ประสานกับสวนราชการที่ครอบครองใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  เพื่อขอคืนหรือขอความยินยอมในการ

นําพื้นที่สวนที่ไมไดใชประโยชนมาดําเนินการตามโครงการ 
4. ประสานและทาํความเขาใจกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อรวมกันดําเนินการตามโครงการ 
5. จัดใหมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของที่จะรวมกันดําเนินการตามโครงการ 
6. จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  กําหนดระยะเวลาดําเนินการตามโครงการจนแลวเสรจ็ 
7. ติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามแผน 
สามารถดําเนินการอนุญาตใหดําเนินการ/ปรบัปรุงที่ราชพสัดุเพื่อใชจัดสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา  ลาน

กีฬา  หองสมุด  หอศิลป  ไดแลว  166  แหง ประกอบดวย 
- สวนสาธารณะ           จํานวน  64  แหง 
- สนามกีฬา               จํานวน  30  แหง 
- ลานกีฬา                 จํานวน  57  แหง 
- หองสมุด                 จํานวน 11  แหง 
- หอศิลป                  จํานวน   4  แหง 

 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ผลการดําเนินงาน  รอบ 6 เดือน  คิดเปนรอยละ 92.22  ของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 

 ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 
จํานวนสวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ลาน
กีฬา/หองสมุด/หอศิลปที่ไดรับอนุญาตให
ดําเนินการ/ปรับปรุงในที่ราชพัสดุ (แหง)

130 168 180 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

140  แหง 150  แหง 160  แหง 170  แหง 180  แหง 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

จํานวนสวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ลาน
กีฬา/หองสมุด/หอศิลปที่ไดรบัอนุญาต
ใหดําเนินการ/ปรับปรุงในที่ราชพัสดุ
(แหง) 

3.75 180 5.0000 0.1875 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเปน  5  ขั้นตอน  โดยขั้นตอนที่  1  การแตงตั้งคณะทํางานของจังหวัดได
ดําเนินการแลวในปงบประมาณ พ.ศ.  2548  สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ.  2550  จะดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) การคัดเลือกพื้นที่ 
2) การขอคืนพื้นที่หรือยินยอมใหใชพื้นที่ 
3) การลงนามในบันทึกขอตกลง 
4) การทําแผนปฏบิัติการ (Action  Plan) 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  - 

 
หลักฐานอางอิง : 

ขอดูเอกสารเพิม่เติมไดที่ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  2.4  ระดับความสําเร็จในการใหรัฐวิสาหกิจนําระบบบริหารมูลคามาใชในการบริหารจัดการองคกร
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  : นางศิริพร  พงศเจริญเกียรติ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายชวเจต  สุนทรวิทย 
โทรศัพท : 0-2298-5880-9 โทรศัพท : 0-2298-5880-9   
คําอธิบาย : 

การนําเกณฑวัด EVM มาใชในการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  ประกอบดวย  3  ขั้นตอนหลัก  คือ              
1) การสรางความเขาใจในเกณฑวัด EVM และพัฒนามาตรฐานการคํานวณ EVM   2) สคร. ดําเนินการผลักดันให
เกิดการนําเกณฑวัด EVA มาใชในรัฐวิสาหกิจ  โดย สคร. จะสรางความเขาใจในเกณฑวัด EVM ใหแกรัฐวิสาหกิจอยาง
ตอเนื่อง  ตั้งแตป 2549 – 2550  และ 3) สคร. กําหนดให EVM เปนตัวชี้วัดในระบบประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงมีกําหนดดําเนินการตั้งแตป  2551 

ระดับความสําเร็จในการใหรัฐวิสาหกิจนําระบบบริหารมูลคามาใชในการบริหารจัดการองคกร  จะวัดระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2  โดย สคร. จะติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและรายงานผล
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 สคร. ผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแผนการนําระบบ EVM มาใชในระยะที่ 2 
2 สคร. จัดสงเอกสารคูมือการดําเนินงานในระยะที่ 2 ใหรัฐวิสาหกิจ 
3 จัดอบรมและสมัมนาเพื่อใหความรูแกรัฐวิสาหกิจ 
4 สคร. กํากับดูแลและใหความรูแกรัฐวิสาหกิจ 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการใหรัฐวิสาหกิจ
นําระบบริหารมูลคามาใชในการบริหาร
จัดการองคกร 

3.0 4 4.0000 0.1200 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สคร. ผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแผนการนําระบบ EVM มาใชในระยะที่ 2 โดยดําเนินการดังนี้ 
1.  สคร. ไดจัดทําคูมือการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (EVM) มาใชพัฒนารัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

2 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหแกรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2550   
2.  สคร. ไดจดัสัมมนา/ทําความเขาใจใหรัฐวิสาหกิจในการนํา EVM มาใชแลว จํานวน 2 ครั้ง ในหัวขอ ดังนี้ 
     2.1  การนําระบบ EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ  แนวทางปจจุบันของการนําระบบ  EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ  

การปรับปรุงแนวทางการนํา EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ ป 2550-2551   แนวทางการสนับสนุนการดําเนินงาน EVM 
ของรัฐวิสาหกิจ (Technical Support)  โดยศูนย EVM สคร. และหลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดแนวทางการวัดคา 
EVM ในระยะที่ 2 โดยรวมถึงการแบงกลุมรฐัวิสาหกิจเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินการ EVM เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2549 

2.2  สคร. กับการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกรของรัฐวิสาหกิจ  นําเสนอรางคูมือการ
นําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (EVM) มาใชพัฒนารัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 2   

3.  สคร. ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานนําระบบ EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจโดยตอบขอซักถาม และให
ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน EVM  ดังนี้ 

    3.1  Help desk โดยตอบทางเอกสารหรอืโทรศัพทอยางตอเนื่อง 
    3.2  EVM Consultancy Clinic (Office hour ทุกวันพุธเวลา 9-12 น.) เริ่มตั้งแตวันพุธที่ 6 

ธันวาคม 2549  เพื่อเปนศูนยใหรัฐวิสาหกิจไดเขามาหารือเก่ียวกับการดําเนินงาน EVM ตางๆ โดยจะมเีจาหนาที่ศูนย 
EVM จาก สคร. และที่ปรึกษา สวค. ใหคําปรึกษาแกรัฐวิสาหกิจในประเดน็หารือตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 
EVM ปจจุบันมีรัฐวิสาหกิจเขามาหารือแลวทั้งสิ้น 8 แหง (บางแหงมากกวา 1 ครั้ง) จากรัฐวิสาหกิจจาํนวน 40 แหงที่
นําระบบ EVM มาใชในการดาํเนินงาน 

4.  สคร. ไดจดัประชุมหารือรวมกับบริษัททีป่รึกษาการนํา EVM มาใชในการบริหารจัดการองคกรใหกับ
รัฐวิสาหกิจ เมือ่วันที่ 13  กุมภาพันธ 2550  เพื่อกําหนดแนวทางและขอบเขตการดําเนนิงาน  อีกทั้งรับฟงขอสังเกต  
ขอเสนอแนะและปญหาตางๆ ในการนําระบบ EVM มาใชในทางปฏิบัติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

การใหความรวมมือของเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกฝาย เชน กระทรวงเจาสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ เปนตน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

1.  รัฐวิสาหกิจบางแหงขาดความรู ความเขาใจอยางแทจริงในการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมลูคา
เชิงเศรษฐศาสตรมาใช และไมมีทรัพยากรทีเ่พียงพอตอการดําเนินงาน  ทาํใหไมสามารถกําหนด 
ทิศทางการดําเนินงานดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม 

2.  รัฐวิสาหกิจบางแหงไมมีการกระจายความรู ความเขาใจระหวางกันภายในองคกร ทําใหมีกลุมคนเพียง
เฉพาะกลุมที่จะสามารถดําเนินการดังกลาวได 
หลักฐานอางอิง :      

1.  http://www.sepo.go.th/maindata.php?id=111 
2.  คูมือการนาํระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิม่ (EVM) มาใชพฒันารัฐวิสาหกิจ ระยะที่ 2 
3.  หนังสือเชญิอบรม/สัมมนาแกรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 2 ครั้ง 
4.  หนังสือเชญิประชุมบริษัทที่ปรึกษาการนํา EVM มาใช 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (น้ําหนักรอยละ 20) 
ช่ือตัวช้ีวัด :  3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูทศวรรษใหมแลวเสรจ็และนําเสนอ
กระทรวงการคลัง 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางพลัลภา  เรืองรอง ผูจัดเก็บขอมูล :   นายพิทย  อุทัยสาง 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
คําอธิบาย : 

การจัดทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูทศวรรษใหม เปนการจัดทาํกรอบกลยุทธในการสรางมลูคาเพิ่ม
ของรัฐวิสาหกิจภาพรวมและรายสาขา นโยบายการลงทุนทีเ่หมาะสมของภาครัฐ และแนวทางการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรม  รวมทั้งหลักเกณฑในการกํากับดูแลที่ดีเพื่อใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุดสําหรับผูถือหุน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 - 
2 - 
3 จัดทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (Framework) แลวเสร็จ จาํนวน 2 สาขา 
4 รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - 1  2 3  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการจัดทาํกรอบการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจสูทศวรรษใหมแลวเสร็จ
และนําเสนอกระทรวงการคลัง 

4 NA 1 0.0400 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:  
1. สคร. ไดวาจางบริษัท เทริน อะราวด จํากัด เพื่อเปนที่ปรึกษาในการศึกษาแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

โดยมีกําหนดเวลาการศึกษา 6 เดือน 
2. ที่ปรึกษาไดนําสงรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Framework Study) ให สคร. แลวเมือ่วันที่ 22 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

เมษายน 2550 ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาผลการศึกษา 
3. ที่ปรึกษาไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหาร และขาราชการ สคร. ไปแลว 2 ครั้ง  เมื่อวันที่ 

30 มีนาคม และ 4 เมษายน 2550  โดยปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการจัดการรับฟงจากผูมีสวนเก่ียวของ             
กลุมอื่นๆ เพิม่เติม 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  

การไดรับความเห็นจากผูมสีวนเก่ียวของตางๆ เพื่อนํามาสนับสนุนการจัดทําแผนการพฒันารัฐวิสาหกิจ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายในบางรัฐวิสาหกิจ (เชน การอนุมัติราง พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน  
ราง พรบ. น้ําบาดาล  ความชัดเจนเรื่องภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคม หรือ การยายสนามบิน) ทําใหการศึกษา
แนวทางการพัฒนาตองรอความชัดเจน 
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)                        
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  3.2  ประสิทธผิลในการจัดสมัมนา/อบรมใหกับกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
3.2.1 จํานวนหลักสูตร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล :    นางสาวสุชีรา  เงางาม 
โทรศัพท :  0 2298 5880 โทรศัพท :   0 2298 5880 
คําอธิบาย : 

วัดความสําเร็จจากจํานวนหลกัสูตรที่สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดอบรม/สัมมนาใหกับ
กรรมการ  ผูบริหาร  และพนกังานรัฐวิสาหกิจที่จัดขึ้นในปงบประมาณ  2550  โดยมุงเนนการสงเสริมความรูดาน
วิชาการและการบริหารจัดการแกรัฐวิสาหกิจผานโครงการฝกอบรม/สัมมนาหลักสูตรตางๆ ที่ครอบคลุมกลุมเปาหมาย  
เพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนและสรางความเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความคาดหวังของรัฐบาลในการ
ตอบสนอง  ความตองการของประชาชน  และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสูระดับสากล  เพื่อให
รัฐวิสาหกิจเปนกําลังสาํคัญในการสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549 2550 

จํานวนหลักสูตร 6 9 9 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวช้ีวัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

จํานวนหลักสูตร  4 5 6 7 8 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

จํานวนหลักสูตร 
 

1 9 5.0000 0.0500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สคร. ไดดําเนินการจัดโครงการอบรม/สมัมนาใหแกผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  8  โครงการ  

ไดแก 
1. โครงการสัมมนาเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เมื่อวันพุธที่  7  มีนาคม  2550  เวลา  8.30 – 

15.30 น.  ณ  หองแกรนดบอลรูม  โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ  กรุงเทพมหานคร 
2. การสัมมนาโครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS  เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ  เมื่อวันอังคารที่ 13 

มีนาคม 2550  เวลา  13.00 – 16.30 น.  ณ หองแกรนดบอลรูม  โรงแรมรามา การเดน  กรุงเทพมหานคร 
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการสวนขยายระบบงาน  GFMIS  เพื่อรองรับขอมูลรฐัวิสาหกิจ   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)                        
รอบ  9  เดือน 

4. การสัมมนากรรมการผูแทนกระทรวงการคลงัและ/หรือกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ 50 
5. การสัมมนา เรือ่ง การนําแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) สูการปฏบิัติ 
6. โครงการศึกษาโครงสรางระบบคาตอบแทนผูบริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ 
7. โครงการสัมมนา เรื่อง ราง พ.ร.บ. การกําหนดกิจการ หลักเกณฑ และขั้นตอนแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
8. โครงการฝกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการเพือ่สรางมลูคาเชงิเศรษฐศาสตร EVM ระยะที่ 2 
9. โครงการ CFO State Enterprise Forum 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1. รัฐวิสาหกิจใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
2. สคร. ไดรับการสนับสนุนในการจัดอบรม/สมัมนาจากหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. สคร. มีงบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
2. ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจมีภารกิจมากจึงทําใหบางครั้งไมสามารถเขารวมการสมัมนาได 

หลักฐานอางอิง : 
1. โครงการสัมมนาเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- บันทึกขอความที่ กค 0801.5/   ลงวันที่  27  ธันวาคม  2549  เรื่อง  ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา
เลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- บันทึกขอความที่ กค 0801.5/  ลงวันที่   มีนาคม  2550  เรื่อง  สรุปการประเมินผลโครงการสมัมนา
เลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

2. โครงการสัมมนาสวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ 
- บันทึกขอความที่ กค 0801.5/  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ   2550  เรื่อง  ขออนุมัติจัดสัมมนาโครงการ

สวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ 
- บันทึกขอความที่ กค 0801.5/  ลงวันที่   มีนาคม  2550  เรื่องสรุปการประเมินผลโครงการสัมมนา

สวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)                        
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  3.2  ประสิทธผิลในการจัดสมัมนา/อบรมใหกับกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
3.2.2 รอยละเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม/สัมมนาที่มตีอโครงการฝกอบรม/สัมมนาของ สคร. 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล :    นางสาวสุชีรา  เงางาม 
โทรศัพท :  0 2298 5880 โทรศัพท :   0 2298 5880 
คําอธิบาย :   

ระดับผลการประเมินโครงการฝกอบรม/สัมมนา  วัดจากระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม/
สัมมนาที่มีตอโครงการในภาพรวม  จํานวน  8  โครงการ  ตามที่ไดจัดใหกับกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   (ตามตัวชี้วัดที่  3.2.1)  โดยมีระดับคะแนนในการประเมินความ             
พึงพอใจ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

5 มากที่สุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอย 
1 นอยที่สุด 

 
สูตรการคํานวณ :  

  
   ผลรวมของระดับความพึงพอใจที่มีตอโครงการฝกอบรม/สัมมนาของ สคร. จํานวน 8 โครงการ 
                                        จํานวนโครงการ (8 โครงการ) 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 
รอยละเฉลีย่ของความพึงพอใจของผูเขา
รับการอบรม/สัมมนาที่มีตอโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนาของ สคร. 

- 80.20 87.00 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวช้ีวัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละเฉลีย่ของความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรม/สัมมนาที่มีตอโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนาของ สคร. 

รอยละ 
45 

รอยละ   
50 

รอยละ  
65 

รอยละ  
75 

รอยละ  
85 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)                        
รอบ  9  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

รอยละเฉลีย่ของความพึงพอใจของผูเขา
รับการอบรม/สัมมนาที่มีตอโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนาของ สคร. 

1 87.00 5.000 0.0500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
 

โครงการ ระดับความพึงพอใจ 
1. โครงการสัมมนาเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 4.32 
2. โครงการสัมมนาสวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับ

ขอมูลรัฐวิสาหกิจ 
4.37 

ระดับความพึงพอใจเฉลีย่ 4.35 
 
สรุป  การสัมมนา  2  โครงการ  มีระดับความพึงพอใจเฉลีย่เทากับ  4.35  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
        คิดเปนระดับความพึงพอใจรอยละ 87.00 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. รัฐวิสาหกิจใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
2. รัฐวิสาหกิจมทีศันคติที่ดีตอการจัดอบรม/สมัมนาของ สคร. 
3. สคร. ไดรับการสนับสนุนในการจัดอบรม/สมัมนาจากหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การประเมินผลทัศนคติมีปจจัยที่ควบคุมไดยาก 

หลักฐานอางอิง : 
1. โครงการสัมมนาเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- บันทึกขอความที่ กค 0801.5/  ลงวันที่   มีนาคม  2550  เรื่อง  สรุปการประเมินผลโครงการสมัมนา
เลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

2. โครงการสัมมนาสวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ 
- บันทึกขอความที่ กค 0801.5/  ลงวันที่   มีนาคม  2550  เรื่องสรุปการประเมินผลโครงการสัมมนา

สวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด) 
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  3.3  จํานวนเงนิจัดเก็บรายไดแผนดิน (ลานบาท)
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางพลัลภา  เรืองรอง ผูจัดเก็บขอมูล :   นายกมลภพ  อุราสุข   
โทรศัพท : 2 2298 5880 โทรศัพท :  0 2298 5880 
คําอธิบาย :  

 เงินนําสงรายไดแผนดิน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550   จํานวน  72,650   ลานบาท  ประกอบดวย 
(1) รายไดจากการจัดสรรกําไรสทุธิของรัฐวิสาหกิจ                 จํานวน 70,842.74 ลานบาท 
(2) รายไดจากกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุนต่ํากวารอยละ 50    จํานวน   1,807.26  ลานบาท       

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
 
 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2548 2549 2550 
จํานวนเงินจัดเก็บรายไดแผนดิน (ลานบาท) 83,537.89 77,165.49 75,691.69

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
67,201 69,018 70,834 72,650 73,740 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

จํานวนเงินจัดเก็บรายไดแผนดิน  
(ลานบาท) 

7 75,691.41 5.0000 0.3500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
รายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจ  ประกอบดวย   

รายการ 
เงินรายไดแผนดินที่

จัดเก็บไดทั้งป 
(ลานบาท) 

คําอธิบายรายการ 

1. รายไดจากการจัดสรรกําไรสทุธิ 73,812.30 - 
2. รายไดจากกิจการที่รัฐถือหุนต่าํกวา

รอยละ 50 
1,879.11 - 

รวมทั้งสิ้น 75,691.41   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด) 
รอบ  9  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 - 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            
ระยะเวลาการรบัรองงบดุลของแตละรัฐวิสาหกิจไมเทากันทําใหประมาณการคลาดเคลื่อน 

หลักฐานอางอิง :  
- 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  3.4 ระดับความสําเรจ็ของการจดัทําหลกัเกณฑ  วิธีการ  และบญัชีรายชื่อของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางดนุชา ยินดีพิธ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายธนิต  รายา 
โทรศัพท :  0 2298 5880 โทรศัพท :    0 2298 5880  
คําอธิบาย :   

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํหลักเกณฑ  วิธีการ  และบัญชีรายชื่อของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ประกอบดวย  การกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ  คุณสมบัติของ
ผูที่จะสามารถเขาอยูในบัญชีรายชี่อกรรมการ  และกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูที่อยูในบัญชีรายชือ่เพื่อไปดํารง
ตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  พรอมทั้งจดัทําบัญชีรายชือ่ตามหลักเกณฑที่กําหนด   
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํหลักเกณฑ  วิธีการ  และบัญชีรายชื่อของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ประกอบดวย  การกําหนดองคประกอบคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ  คุณสมบัติของ
ผูที่จะสามารถเขาอยูในบัญชีรายชี่อกรรมการ  และกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูที่อยูในบัญชีรายชือ่เพื่อไปดํารง
ตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  พรอมทั้งจดัทําบัญชีรายชือ่ตามหลักเกณฑที่กําหนด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 - 

2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1  2  3  4  5  
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก 

รางหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกและ
จัดทําบัญชรีายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

3 NA 1.0000 0.0300 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

อยูระหวางการคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดทําบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 

หลักฐานอางอิง :   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  3.5  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางพัลลภา  เรืองรอง ผูจัดเก็บขอมูล :   นายกมลภพ  อุราสุข      
โทรศัพท :  0 2298 5880 โทรศัพท :   
คําอธิบาย :   

รอยละของอัตราการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม  วัดจากอัตราการเบิกจายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  48  แหง  ประกอบดวย    

1. รัฐวิสาหกิจทีใ่ชปงบประมาณ (ระยะเวลาในการเบิกจาย  1 ต.ค. 49 – 30 ก.ย. 50)   จํานวน   

39  แหง 
2. รัฐวิสาหกิจทีใ่ชปปฏิทิน  (ระยะเวลาการเบิกจาย  1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 50)  จํานวน  9  แหง 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 

เงื่อนไข :    
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จะไมรวมงบประมาณใน

โครงการตาง ๆ ดังนี้ 
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิม่เติมระหวางปและงบประมาณที่รัฐวิสาหกิจประหยัดได 
2. งบประมาณของโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีใหชะลอโครงการ 

เชน  Mega Project 
3. โครงการที่ดําเนินการโดยวิธี Barter Trade ของ รฟท. และรัฐบาลตอรัฐบาลของ รสย. 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549 2550 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

66 68 34.36 

เกณฑการใหคะแนน : 
ตัวช้ีวัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

65 67 69 71 73

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน 

4 34.36 1.0000 0.0400 

        



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
         จํานวนงบลงทุนที่ไดรบัอนุมัติ                1,557,249.18  ลานบาท 
         เบิกจายแลว ณ วันที่ 30 ม.ิย. 50               534,995.26  ลานบาท      
         อัตราการเบิกจายคิดเปนรอยละ                          34.36 

สคร. ไดผลักดันใหรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุไดตามเปาหมายที่กําหนดโดยจัด
ประชุมรวมกับรัฐวิสาหกิจเพื่อเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน และรวมแกปญหาในการเบิกจายงบลงทุน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

  
หลักฐานอางอิง :   

 
 

หมายเหตุ : *  การติดตอสอบถามรายละเอยีดใหประสานกับผูจัดเก็บขอมูล 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางรองรัตน  เศวตเศรนี ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวผุสดี  ชูวิทย 
โทรศัพท :  0-2298-5880-9 โทรศัพท :  0-2298-5880-9 
คําอธิบาย :   

• พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสวนราชการ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผู     
จัดจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ  

• ประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  
(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  
(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ 
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

• ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่ของ       
สวนราชการผูใหบริการ)  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ 

• สวนราชการสามารถเสนองานบริการที่จะนํามาประเมินผลไดไมเกิน 3 งานบริการ และตองเปนงาน
ใหบริการที่สอดคลอง/สนับสนุนยุทธศาสตรและภารกิจหลักของสวนราชการ  

• สําหรับสวนราชการที่สํารวจความพึงพอใจครบทุกงานบริการแลว และเสนองานบริการเดิม (ใหเลือก
งานบริการที่มีผลสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ต่ําที่สุด 3-5 งานบริการ) ขอใหสวนราชการ
แจงผลการสํารวจความพึงพอใจของงานบริการทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ในรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการดวย 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

2548 2549  2550 
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 68.60 88.88 สํานักงาน ก.พ.ร. 

ประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

65 70 75 80 85  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

5 สํานักงาน ก.พ.ร. 
ประเมิน 

1.0000 0.0500 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดให ทุกสวนราชการสงแบบฟอรมรายละเอียดของตัวชี้วัด “รอยละของระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ”  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะจางหนวยงานผูประเมินอิสระภายนอกมาดําเนินการสํารวจ
ตามที่  สคร. เสนอ 

สคร. ไดจัดสงแบบฟอรมดังกลาวใหสาํนักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือสาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ดวนที่สุด ที่ กค.0809/103  ลงวันที่ 15 มกราคม 2550  ซ่ึงประกอบดวยชื่องานบริการ น้าํหนัก 
กลุมเปาหมายในการสํารวจ สถานที่สํารวจ และประเด็นคําถาม
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

  - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

1. สคร. เปนหนวยงานทางดานนโยบาย มิใชหนวยงานที่ใหบริการโดยตรง 
2. การใหบริการตามพันธกิจ โดยเฉพาะการอนุมัติและตอบขอหารือ อาจมีผลตอความพึงพอใจในการใหบรกิาร

ทางดานลบ 
 

หลักฐานอางอิง :   
       หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค.0809/103  ลงวันที่ 15 มกราคม 2550  เรื่อง 
รายละเอียดเกีย่วกับการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล : นายพิเศษพันธ  จินดาสทุธิ ์
โทรศัพท : 0-2298-5880   โทรศัพท : 0-2298-5880   
คําอธิบาย :   

พิจารณาจากกระบวนการจัดระบบบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสวนราชการเพื่อกระตุน การปรับ
ระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
1 วิเคราะหผูเก่ียวของ สรางความเขาใจ แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
2 ดําเนินกิจกรรมรวมกับคณะทํางานภาคประชาชน 
3 รวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นการพัฒนาระบบราชการ 
4 การติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

4 4 4.0000 0.1600 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

1. วิเคราะหผูเก่ียวของ สรางความเขาใจ แตงตั้งคณะทํางานภาคประชาชน 
สคร. มีหนาที่รบัผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาและเพิ่มมลูคารัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง

ใชในการกํากับและติดตามประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2549 ให



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ดําเนินการสวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ของ สคร.  และเพื่อใหการ
ติดตามและตรวจสอบโครงการสวนขยายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   สคร. จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบโครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS-SOE ของ สคร. โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทน
จากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ  และธนาคารแหงประเทศไทย 

2. ดําเนินกิจกรรมรวมกับคณะทํางานภาคประชาชน และรวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นการ
พัฒนาระบบราชการ 

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบโครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS-SOE ของ สคร. ไดดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหสภาพของรัฐวิสาหกิจ กําหนดโครงสรางและรูปแบบรายละเอียดของขอมูลรัฐวิสาหกิจ
รวมกับบริษัททีป่รึกษา เพื่อจัดทําฐานขอมูลกลางใหสามารถรองรับขอมูลของรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดทํางบการเงินรวมของ
รัฐวิสาหกิจ และวิเคราะหรายไดและรายจายโดยละเอียดทุกประเภท  

3. การติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
    คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบโครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS-SOE ของ สคร.มีการประชุมเพื่อ

ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

     - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

- 
หลักฐานอางอิง :   

1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ 16/2550 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบโครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-
SOE) 

2. วาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการตดิตามและตรวจสอบโครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อ
รองรับขอมูลรฐัวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  7.1  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล :  นายพิเศษพันธ  จินดาสทุธิ ์
โทรศัพท   :  0-2298-5880  โทรศัพท :   0-2298-5880  
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการดําเนินการเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  โดยสวนราชการตองดําเนินการ
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  พ.ศ. 
2547 เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการประกวดราคาและประกาศสอบราคา  และการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานราชการ  
ซ่ึงพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละระดับ
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการประชาชน 
2 จัดระบบขอมลูขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 
3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ 
4 - 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 
1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 

3 3 3.0000 0.0900 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใหบริการประชาชน 

(1)  ดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร สคร. โดยมีเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบคือ นายณัฎฐกิตติ์  ทองมิตร 
อยูภายใตฝายประชาสัมพันธ สํานักเลขานุการกรม 

(2)   อยูระหวางการจัดสถานที่และจัดทําปายศูนยขอมูลขาวสาร สคร. เนื่องจากขณะนี้อยูระหวาง 
ดําเนินการปรับปรุงสํานักงาน 

 2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

                 (1)  มีระบบจัดเก็บขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ณ ที่ทําการศูนยขอมูลขาวสาร สคร. 
                 (2)   มีการจัดทําดัชนีขอมูลขาวสาไวใหบริการและสามารถทําการสืบคนได 
 3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารไวอยางเปนระบบ 
                 (1)  มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ และรายงานให ผอ. สคร. รับทราบเปนรายเดือน 
 
 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 
         ความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยสนบัสนุนการดําเนินงาน 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
         1. การปรับปรุงสํานักงานของ สคร. 

          2. ขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงาน 
          3. การจัดเก็บขอมูลขาวสารขาดความครบถวนและเปนปจจุบัน 
          4. งบประมาณไมเพยีงพอ 

 
หลักฐานอางอิง :   
       1. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-filing) 
         2. หลักฐานการประชาสัมพันธขอมลูขาวสารของ สคร. ผานเวบไซตและแผนพับ 
         3. เอกสารการจัดเก็บสถิติและเอกสารสรุปผลการมาใชบริการของศูนยขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : 7.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ : 7.2.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายนิติพล  มนตไตรเวศย 
                            นางสุธาสินี  เกียรติธนากร   

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางจิราพร  จุยจลุเจมิ 

โทรศัพท :  0-2298-5880  โทรศัพท :   0-2298-5880 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

 
 
 
 
 

 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 - ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
- สรุปขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามขอรองเรียนของสวนราชการ 
- กําหนดแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2550  โดยนําการวิเคราะห 
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทจุรติ การปฏิบัติและ/หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

2 -
3 -
4 -
5 -

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 
1 2  3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1 1 1.0000 0.0010 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.    มีการทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตและ 
       ประพฤติมิชอบที่ไดดําเนินการตามปงบประมาณ พ.ศ.2549   
       - สรุปขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  เพื่อประกอบในการดําเนินการกําหนดแผนกลยุทธป 2550 ตามขอ 3 
2.    ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการตามแผนกลยุทธ สคร. ใสสะอาด  ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2548-2551) อยาง 
       ตอเนื่อง  โดยอยูระหวางพิจารณาขอมลูและองคประกอบในการกําหนดแผนกลยุทธ สคร. ใสสะอาด 2550

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
ภายใน     1.  ไดรับความรวมมือจากหนวยงานในสังกัดที่เก่ียวของ อาทิ กพบ. (กรณีการกําหนดโครงการ
ฝกอบรม) และ สล. (กรณีการอํานวยการดานการประชาสมัพันธภายในองคกร) 
              2.  ขนาดองคกรปจจุบันมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกบัสวนราชการอืน่  และจํานวนบุคลากรในสังกัด  ยัง 
มีไมมาก  ตลอดจนไมมีหนวยงานในสังกัดภูมิภาค  จึงทําใหการดําเนินการเปนไปอยางทัว่ถึงครอบคลุมทั่วทั้ง
องคกร 
ภายนอก   1.  ไดรับความรวมมือจากเครือขายศูนยประสานราชการใสสะอาดกระทรวงการคลัง (กรณกีารสราง 
เครือขาย เชื่อมโยง แลกเปลีย่นขอมูล ระหวางสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง) 
              2.  ไดรับความรวมมือจากสวนราชการ  และหนวยงานกลางอื่นในการดําเนินการ เชน กรณกีารสราง 
เครือขาย และการตอบแบบสอบถามระหวางกัน  เปนตน 
   

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
             เน่ืองจากหนวยงานเปนสวนราชการที่มิไดใหบริการแกประชาชนโดยตรง  ฉะนั้นกรณีการกําหนด 
กิจกรรมที่เก่ียวของกับภาคประชาชนจึงเปนไปไดคอนขางยาก 
 

หลักฐานอางอิง :   
1. บันทึกขอความที่ กค 0808/071 ลว. 13 พฤศจิกายน 2549  เรื่อง ขอเชิญประชุม 
2. รายงานการประชุม คณะทํางานดําเนินการและติดตามผลตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 
3. สรุปขอมูลจากแบบสอบถามขอรองเรียนของสวนราชการ 
4. (ราง) แผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 
 

หลักฐานอางอิง :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : 7.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ : 7.2.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรือ่งกลาวหา/เรือ่งรองเรียนเกีย่วกับการทุจรติ การปฏิบัติ
และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายนิติพล  มนตไตรเวศย  
                            นางสุธาสินี  เกียรติธนากร  

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางจิราพร  จุยจลุเจมิ 

โทรศัพท :  0-2298-5880  โทรศัพท :   0-2298-5880 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทําขอมลูเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติ
และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชเปนฐานขอมูลการ
ทุจริตในระดับชาติ (สวนราชการสวนกลางรวบรวมขอมูลของหนวยงานในสังกัดที่ตั้งอยูในสวนกลางและหนวยงาน
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏบิัติราชการหรอืมีสํานักงานตัง้อยูในสวนภูมิภาคที่ผูมีอํานาจของจังหวัดไมไดมอบอํานาจ
ใหแกผูวาราชการจังหวัด) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 

 
 

 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 อยูระหวางการสรุปขอมูลเพื่อรายงานตามแบบ ขท 01 และ ขท 02 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทาํขอมูลเรื่อง
กลาวหา/เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
การปฏิบัติและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐและขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง 

1 NA 1 0.010 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.    อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอมูล  เพื่อรายงานตามขั้นตอนที่ 1 
2.   อยูระหวางเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหครอบคลุมทุกประเด็นตามขั้นตอนที่ 3 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
1.   รูปแบบ รายการ และวิธีการที่กําหนดตามขั้นตอนที่ 1 ชวยสนับสนุนใหการรายงานเปนไปไดอยางสะดวก 
      และชัดเจน 
2. การจัดซื้อจัดจาง  การประมูลงานที่ผานมา  ตลอดจนปงบประมาณปจจุบันมีไมมาก  เมื่อเทียบกับสวน 
      ราชการอืน่ 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 - 

หลักฐานอางอิง :   
-อยูระหวางสรปุเพื่อนําสงตามแบบฟอรม ขท 01 และ ขท 02- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : 7.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ : 7.2.3  รอยละของสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นายนิติพล  มนตไตรเวศย   ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสุธาสนิี  เกียรติธนากร 
โทรศัพท :  0-2298-5880  โทรศัพท :   0-2298-5880 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากรอยละของจํานวนสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณตามประเด็นที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มีหนังสือขอใหดําเนนิการ  โดยมีเอกสารประกอบ
หรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉยัได และสามารถจัดสงสาํนวนการสอบสวนและเอกสารประกอบหรือ
พยานหลักฐานดังกลาวไปยังสาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เทียบกับจํานวนสํานวนการสอบสวนทีส่ํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) มหีนังสือขอใหดําเนินการทั้งหมด
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   

กรณีไมมีสาํนวนการสอบสวนที่ ป.ป.ช. ขอทราบ  ใหนาํน้ําหนักตัวชี้วัดนี้ (รอยละ 1) ไปเพิ่มใหตัวชี้วัดที่ 
7.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

รอยละของสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการได
ครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- - NA 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 
1 2 3 4 5 

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

รอยละของสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการ
ไดครบถวนสมบูรณภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

1 NA 1.0000 0.0100 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ปจจุบันยังไมมสีํานวนการสอบสวนที่ ป.ป.ช. ขอทราบ   

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
  
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด) 
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  8  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางญาใจ พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล :  นางภัทนี  สุธรรมพร  
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ  จะใชอัตราการเบกิจายรายจายลงทุนของสวนราชการ 
ทั้งที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสวนราชการ  ทั้งนี้  ไมรวม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบรหิาร
การเงินการคลงัภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 

งบประมาณรายจายลงทุน งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

จํานวนเงินท่ีผูกพันตาม
สัญญา 

เบิกจายแลว  
ณ 30 มิ.ย. 50 

1. ตูโทรศัพทสาขา 
2. ตูเก็บเอกสาร 
3. จอ LCD 
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร 

540,000.00
270,000.00
75,000.00

110,000.00

538,552.40 
- 
- 
- 

-
-
-
-

รวมทั้งส้ิน 995,000.00 538,552.40 -

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

69 71 73 75 77 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายในภาพรวม  3 0.00 1.0000 0.0300 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ:
งบลงทุน เดิม สคร.ไมไดรับจดัสรรงบประมาณ แตไดมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจาย          

งบรายจายอื่น  รายการโครงการประชาสมัพนัธเพื่อเสริมสรางความเขาใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ จาํนวน 995,000 บาท
สําหรับครุภัณฑ 4 รายการ ซ่ึงขณะนี้ไดกอหนี้ผูกพันรายการเดียว  และยังไมไดมีการเบิกจายเงิน   

1. ตูโทรศัพทสาขา   540,000.00  บาท  ทําสัญญาผูกพันแลว  จํานวน  538,552.40  บาท  ขณะนี้ยังไมมีการ
เบิกจาย 

2. ตูเก็บเอกสาร   270,000.00  บาท 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด) 
รอบ  9  เดือน 

3. จอ LCD    75,000.00  บาท 
4. เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจกเตอร   110,000.00  บาท 

สรุป   
งบประมาณรายจายลงทุน                                        995,000.00  บาท 
เบิกจายแลว                                                           0.00  บาท 
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 50 เทากับ                                        รอยละ 0.00 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
        
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :            

 
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  9  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ(น้ํามัน)
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล : นางภัค  ชางทอง 
โทรศัพท :  0 2298 5880 โทรศัพท :   0 2298 5880 
คําอธิบาย :   

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ  จะพิจารณาจากความ
ครบถวนของขอมูล ไดแก  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh)  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานเช้ือเพลิง (ลิตร)  
ขอมูลพื้นฐานสาํหรับการจัดทาํดัชนีการใชพลังงาน  เชน  เวลาที่ใหบริการ  จํานวนบุคลากร  พื้นที่ของอาคารที่
ใหบริการ  เปนตน  และพิจารณาปริมาณพลังงานทีส่วนราชการสามารถลดการใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2546  โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บ
ในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th  ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ไฟฟา  ใหน้ําหนักรอยละ 1 
2. น้ํามัน  ใหน้ําหนักรอยละ 1 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   1. ในปงบประมาณ 2546 ทาง สคร. มีรถราชการอยู 3 คัน จึงใชขอมูล ป 2548 เปนปฐาน 
        2. จัดซื้อรถราชการเพิ่ม จํานวน 2 คัน  
        3. ปริมาณการใชรถราชการเพิ่มขึ้นเนื่องจากภารกิจหลกัของ สคร. จะมีการประชุมชีแ้จง 

                                สภาผูแทนฯ และกรรมาธิการฯ รวมทั้งประชุมรวมกับหนวยงานภายนอกเปนประจํา 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
1 ทําการบันทึกขอมูลผลประหยัดพลังงานผานระบบ e-report อยางครบถวน 
2 มีการรายงานดัชนีการใชพลังงานผานระบบ e-report อยางครบถวน 
3 แผนปฏิบัติการลดใชน้ํามัน 

1. รถยนตราชการที่เปนรถเบนซินทุกคัน เปลี่ยนมาใชแกสโซฮอลแทน 
2. ถาตองไปราชการนอกกระทรวงฯ ภายในเสนทางเดียวกันหรือ 

ใกลกัน ใหเดินทางไปราชการพรอมกัน 
3. พนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนการเดินทางเพื่อไมใหเสยีเวลาและ

สิ้นเปลืองน้ํามัน 
ปริมาณการใชน้ํามัน 
ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 48 (ต.ค.47 – พ.ค.48)   3,290.00   ลิตร 
ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 50 (ต.ค.49 – พ.ค.50)   3,118.31   ลิตร 

4 มีการประหยัดน้ํามันไดรอยละ 5.22 
5 - 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเรจ็ของการ 
ดําเนินการตามมาตการประหยัด 
พลังงานของสวนราชการ 

1.5 4 4.044 0.04044 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   

1.  ความครบถวนของขอมูลการประหยัดพลังงาน 
                    สคร. มีการจดัทําฐานขอมูลพลังงานและรายงานตอสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)   
ทางเว็บไซต www.e-report.enegy.go.th  โดยจัดเก็บขอมูลหนวยการใชไฟฟาและน้ํามันตามแบบฟอรมและรายงาน
การใชพลังงานตามที่ สนพ. กําหนด  ทั้งนี้ สคร. ไดจัดเก็บขอมูลพลังงานโดยเปรียบเทยีบปริมาณการใชพลังงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (เนื่องจาก สคร. เปนหนวยงานใหม ไมมีขอมลูป 2546  จึง
ใชขอมูล 
ป 2548 เปนฐาน) 

2.  การรายงานขอมูลดัชนีการใชพลังงาน 
สคร. ไดรายงานขอมูลดัชนีการใชพลังงานทางเว็บไซต www.e-report.enegy.go.th   อยางครบถวน 

โดย สคร. จัดเปนหนวยงานกลุม 1. กลุมทั่วไป 
3.  การทบทวนแนวทางการประหยัดพลังงาน 

                    สคร. ไดจัดทาํแผนและมาตรการประหยัดพลังงานพรอมทั้งรณรงคอยางตอเนื่อง  โดยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานของ สคร. ขึ้น  เพื่อรณรงคการประหยัดพลังงานอยางเปน
รูปธรรม 

4. ขอมูลการใชพลังงานน้ํามนั 
                    ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 48 (1 ต.ค. 47 – 31 พ.ค. 49)     3,290.00  ลิตร 
                    ปริมาณการใชน้ํามันปงบประมาณ 50 (1 ต.ค. 49 – 31 พ.ค. 50)     3,118.31  ลิตร 
                    ประหยัดน้ํามนัไดรอยละ                                                                5.22 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

สคร. เปนหนวยงานที่มีภารกจิที่ตองติดตอกับหนวยงานภายนอก และรัฐวิสาหกิจที่กํากับดูแลบอยครั้ง จึง
ควบคุมการใชน้ํามันใหเปนไปตามมาตรการไดยาก
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  9  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ (ไฟฟา)
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล : นางภัค  ชางทอง 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
คําอธิบาย :   

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของสวนราชการ  จะพิจารณาจากความ
ครบถวนของขอมูล ไดแก  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh)  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานเช้ือเพลิง (ลิตร)  
ขอมูลพื้นฐานสาํหรับการจัดทาํดัชนีการใชพลังงาน  เชน  เวลาที่ใหบริการ  จํานวนบุคลากร  พื้นที่ของอาคารที่
ใหบริการ  เปนตน  และพิจารณาปริมาณพลังงานทีส่วนราชการสามารถลดการใชลงไดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  กับปริมาณการใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2546  โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บ
ในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th  ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ไฟฟา  ใหน้ําหนักรอยละ 1 
2. น้ํามัน  ใหน้ําหนักรอยละ 1 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 ทําการบันทึกขอมูลผลประหยัดพลังงานผานระบบ e-report อยางครบถวน 
2 มีการรายงานขอมูลดัชนีการใชพลังงานผานระบบ e-report อยางครบถวน 
3 แผนปฏิบัติการลดใชไฟฟา 

1. ไฟฟา 
- เปดไฟฟาเฉพาะสวนที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
- ปดไฟฟาระหวางพักเที่ยง เวลา 12.00 น. – 13.00 น.(เปดเฉพาะสวนที่จําเปนเทานั้น)
- ปดไฟฟาทุกครั้งเมื่อออกจากหองทํางาน หองประชุม หองครัว และหองน้ํา 
- ถอดหลอดไฟดวงที่ไมจําเปนเพื่อประหยัดพลังงาน 

2. เครื่องปรับอากาศ 
- ชวงเชาเปดเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. 
- ชวงบายเปดเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.(หากมีความจําเปนตองอยูปฏิบัติงานให
แจงผูรับผิดชอบลวงหนา) 
- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา 

3. เครื่องคอมพิวเตอร 
- เปดเฉพาะเวลาใชงาน ไมเปดหนาจอทิ้งไวเปนเวลานาน 
- ปดหนาจอ (Monitor) ในเวลาพักเที่ยง และหลังใชงานทุกครั้ง 
- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงาน 
- ตรวจสอบความเรียบรอยทุกครั้งที่เลิกใชงาน 
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หมายเหตุ :    

สคร. แยกมิเตอรไฟฟาออกจากกรมบัญชีกลาง  ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2547  จึงใชขอมูลป 2548           
เปนปฐาน*   

4. เครื่องถายเอกสาร 
- ถายเฉพาะงานราชการเทานั้น 
- เวลาเปด – ปดเครื่อง 08.00 น. – 16.30 น. 
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรการประหยัดพลังงาน 
1. นางภัค  ชางทอง            เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
2. นายคมวุฒิ  ตั้งแตง         เจาหนาที่ธุรการ 
ปริมาณการใชไฟฟา 
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 48 ชวง 5 เดือนแรก  =  177,518  หนวย 
ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 50 ชวง 5 เดือนแรก  =  201,040  หนวย 
ปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ  13.25 

4 - 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตการประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ (ไฟฟา) 

1.5 2 2.0000 0.0200 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

1.  ความครบถวนของขอมูลการประหยัดพลังงาน 
                    สคร. มีการจดัทําฐานขอมูลพลังงานและรายงานตอสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)   
ทางเว็บไซต www.e-report.enegy.go.th  โดยจัดเก็บขอมูลหนวยการใชไฟฟาและน้ํามันตามแบบฟอรมและรายงาน
การใชพลังงานตามที่ สนพ. กําหนด  ทั้งนี้ สคร. ไดจัดเก็บขอมูลพลังงานโดยเปรียบเทยีบปริมาณการใชพลังงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (เนื่องจาก สคร. เปนหนวยงานใหม ไมมีขอมลูป 2546  จึง
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ใชขอมูลป 2548 เปนฐาน) 
2.  การรายงานขอมูลดัชนีการใชพลังงาน 

สคร. ไดรายงานขอมูลดัชนีการใชพลังงานทางเว็บไซต www.e-report.enegy.go.th   อยางครบถวน 
โดย สคร. จัดเปนหนวยงานกลุม 1. กลุมทั่วไป 

3.  การทบทวนแนวทางการประหยัดพลังงาน 
                    สคร. ไดจัดทาํแผนและมาตรการประหยัดพลังงานพรอมทั้งรณรงคอยางตอเนื่อง  โดยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการประหยัดพลังงานของ สคร. ขึ้น  เพื่อรณรงคการประหยัดพลังงานอยางเปน
รูปธรรม 

4.  ขอมูลการใชพลังงานไฟฟา 
                    ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 48 ชวง 5 เดือนแรก  =  177,518  หนวย 

ปริมาณการใชไฟฟาปงบประมาณ 50 ชวง 5 เดือนแรก  =  201,040  หนวย 
                    ปริมาณการใชไฟฟาเพิม่ขึ้นรอยละ  13.25 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

- 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  

 กรณีการลดใชพลังงานไฟฟาของ สคร. ไมบรรลเุปาหมายที ่สนพ. กําหนดใหลดทันทรีอยละ 10-15 นั้น 
เนื่องจาก 
            1.  สคร. เปนหนวยงานใหมและมกีารปรับปรุงโครงสรางองคกรที่จะตองเติบโตในอนาคตจึงมีการสรรหา
บุคลากรใหมเพื่อเขาปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีบุคลากรทั้งสิ้น 123 คน 
(ขาราชการ 97 คน พนักงานราชการ 17 คน ลูกจางประจํา 1 คน ลูกจางชัว่คราว 8 คน) และในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 มีการบรรจุชาราชการเพิ่ม 3 คน และพนักงานราชการ 4 คน ปจจบุันมีบุคลากรทัง้สิ้น 130 คน 
             2.  มีการปรับปรุงสํานักงานใหม ซ่ึงทางบริษัทผูรับเหมาไดมีการขอใชไฟฟาของทางสํานักงาน เปน
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ทําใหมีคาไฟฟาสูงขึ้นเนื่องจากสาเหตุดังกลาว 
             3.  สคร. ไดขยายระบบสารสนเทศเพื่อรองรับฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ  รวมทั้งนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  โดยไดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 9 เครือ่ง และอุปกรณ
สนับสนุนหลายรายการ  รวมทัง้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองคอมพิวเตอรแมขายเพิ่มเติมโดยอุปกรณทั้งหมดตอง
เปดใชงานตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
หลักฐานอางอิง :   

              1.  ขอมูลความครบถวนของขอมูลไฟฟาของ สคร. จากเว็บไซคสํานักงานคณะกรรมการนโยบายและแผน
พลังงาน 
              2.  ตัวอยางหนังสอืที่รายงานการใชพลังงานตอกระทรวงพลังงาน 
              3.  มาตรการประหยัดพลังงานของ สคร. 
              4.  คําสั่ง สคร. ที ่44/2549 เรือ่ง แตงตั้งคณะกรรมการรณรงคและประเมนิผลการประหยัดพลังงานของ 
สคร. 

 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

   60   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 
ตัวช้ีวัดที่  : 10.1.1 การตอบขอหารือทางโทรศัพท
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางดนุชา  ยินดีพิธ ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวสธุาวรรณ  ศักดิ์โกศล 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
คําอธิบาย :  

พิจารณาจากระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของรอบระยะเวลาทีล่ดไดของแตละงาน
บริการประชาชนที่สวนราชการจัดสงใหสํานกังาน ก.พ.ร.  โดยจํานวนกระบวนงานที่สวนราชการเสนอเพื่อนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เมื่อรวมกับกระบวนงานที่ถูกประเมินผลในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 แลว ตองคิดเปนจํานวนรอยละ 100 ของ
จํานวนกระบวนงานทั้งหมดทีส่วนราชการไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามเอกสารแนวทางดําเนินการเรื่องการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการเพื่อประชาชน ป 2547 - 2550 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการตอบขอหารือทางโทรศัพท 

- - 50 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการตอบขอหารือทางโทรศัพท 

0.33 50 5.0000 0.0165 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
 
กระบวนงานเดิม  จํานวน  5  กระบวนงาน   ใชเวลาประมาณ  30  นาที 
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ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 

 
กระบวนงานใหม  จํานวน  4  กระบวนงาน   ใชเวลาประมาณ   15  นาที            
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานไดรอยละ  50  
ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี  ทําใหสามารถคนหาขอมูลเพือ่ใชในการตอบขอหารือไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

เจาหนาทีม่ีจํานวนนอย  ทําใหบางครั้งตองรอสายเปนเวลานาน 
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอเปอเรเตอร
รับสายและโอนสาย
ใหกับเจาหนาที ่

       เจาหนาที่ 
       สอบถาม  
       ประเด็น 
       ขอหารือ 

        เจาหนาที
        คนหาขอมูล 
        และเอกสาร 
        ที่เกี่ยวของ 
        เพ่ือประกอบ 
        การพิจารณา 

       พิจารณา
        ขอกฎหมาย 
        ที่เกี่ยวของ 
        ประกอบ 
        ขอเท็จจริง 
       ที่หารือ

     สรุปและตอบ 
      ขอหารือ 

โอเปอเรเตอร
รับสายและโอนสาย
ใหกับเจาหนาที ่
 

       เจาหนาที่ 
       สอบถาม  
       ประเด็น 
       ขอหารือ 

เจาหนาท่ีพิจารณา
        ขอกฎหมาย 
        จากเอกสาร 
        ท่ีเก่ียวของ/ 
     แนวตอบขอหารือ  
จากระบบ e-filing 

   ตอบขอหารือ 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 
ตัวช้ีวัดที่  : 10.1.2 การแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเพือ่เขาประชุมผูถือหุน
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางพรรณขนิตตา  บุญครอง ผูจัดเก็บขอมูล : นายนิติพล  มนตไตรเวศย 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเพื่อเขา
ประชุมผูถือหุน 

- - NA 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการแตงตั้งผูแทน
กระทรวงการคลังเพื่อเขาประชุมผูถือหุน 

0.33 NA 1.0000 0.0033 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
อยูระหวางเก็บขอมูล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
            
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 
ตัวช้ีวัดที่  : 10.1.3 การกําหนดนโยบาย  มาตรการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอ ค.ร.ม. 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางพัลลภา  เรืองรอง ผูจัดเก็บขอมูล : นายนิติ  วิทยาเต็ม 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย  มาตรการตางๆ ที่
เก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอ ค.ร.ม. 

- - NA 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการกําหนดนโยบาย  มาตรการ
ตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอ 
ค.ร.ม. 

0.33 NA 1.0000 0.0033 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
อยูระหวางเก็บขอมูล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
            
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 
ตัวช้ีวัดที่  : 10.1.4 การตอบขอหารือของรัฐวิสาหกิจ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวจุฑารสา  กาญจนสาย ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวภัทราพร  เทวอักษร 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการตอบขอหารือของรัฐวิสาหกิจ 

- - NA 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการตอบขอหารือของรัฐวิสาหกิจ

0.33 NA 1.0000 0.0033 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
อยูระหวางเก็บขอมูล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
            
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 
ตัวช้ีวัดที่  : 10.1.5 การเตรยีมการประชุม/จัดประชุมในฐานะ กนร. และ กนท.
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางพัลลภา  เรืองรอง ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวณฐันันท  ลาภานนัต 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการเตรยีมการประชุม/จัดประชุมในฐานะ 
กนร. และ กนท. 

- - NA 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการเตรียมการประชุม/จัด
ประชุมในฐานะ กนร. และ กนท. 

0.34 NA 1.0000 0.0034 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
อยูระหวางเก็บขอมูล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
            
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

   66   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 
ตัวช้ีวัดที่  : 10.1.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ สคร. รายไตรมาส 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางปานทิพย  ศรีพิมล ผูจัดเก็บขอมูล : นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ 
สคร. รายไตรมาส 

- - NA 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสาํเร็จของการลดรอบระยะเวลา
ของขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของ สคร. รายไตรมาส 

0.34 NA 1.0000 0.0034 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ
อยูระหวางเก็บขอมูล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
            
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  10.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปล่ียนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางพัลลภา  เรืองรอง ผูจัดเก็บขอมูล : นายนิติ  วิทยาเต็ม 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :   0-2298-5880 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏบิัติงาน หมายถึง
ความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการของ
องคการในสวนที่เก่ียวของกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามขอเสนอการเปลีย่นแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที่
กําหนดไวในแตละแผนงาน ตามขอเสนอการเปลีย่นแปลงในประเด็นยุทธศาสตรทีไ่ดจดัสงใหสาํนักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงแต
ละแผนงานจะตองมีการจัดลาํดับความสําคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักของแตละแผนงานดวย 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัใน
การดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลงดาน
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

- - NA 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5 
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลง
ดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

2 NA 1.0000 0.0100 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :

อยูระหวางการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 

หลักฐานอางอิง :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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แบบรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง    
ณ  วันที่ 30 มีนาคม 2550 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
หนา 1 

 

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและการปฏิบัติงาน           ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นยุทธศาสตรที่คัดเลือก  :  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลา  : 
ดําเนินการ   

 เร่ิม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ส้ินสุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

การดําเนินการ  : 

แผนงานที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  :  การปรับปรุงคุณภาพการกาํกับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ 

แผนงาน 
ตามขอเสนอการเปลีย่นแปลง 

น้ําหนักการจัดลําดับ
ความสําคัญ 

( ป พ.ศ.2550) 
หนวยงานรับผดิชอบ 

ประมาณการ
งบประมาณ 

(ป พ.ศ. 2550) 
การปรับปรุงคุณภาพการกาํกับดูแลที่ดี 1 สํานักนโยบายและแผน 3,000,000 บาท 
ของรัฐวิสาหกิจใหเทยีบเทามาตรฐาน  รัฐวิสาหกิจ  
สากล    

   
   

    
    
งบประมาณดําเนินการ  :  รวม  3,000,000  บาท           
 

ปจจัยตอความสําเร็จของการดําเนินการ (เงื่อนไขจําเปน)   : 
1. งบประมาณสนบัสนุนที่เพียงพอ 
2. ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐทั้งภายในกระทรวงการคลังและกระทรวงเจาสังกัดรัฐวิสาหกิจ 
3. คณะกรรมการตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ 
4. ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 
5. สาธารณะและประชาชนผูใชบริการ 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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หนา 2  
 

                                                               รายละเอียดของแผนงาน                                     แผนงานที่  1  

ประเด็นยุทธศาสตร : การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 

ช่ือแผนงาน   การปรับปรุงคุณภาพการกาํกับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานรับผดิชอบ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 

ระยะเวลา   :
ดําเนินการ   

เร่ิม  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส้ินสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ผูดําเนินการ ประมาณการ

งบประมาณที่ใช ป 2550 
1. สอบทานความเหมาะสมในภาพรวมของ

ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติที่ใชในปจจุบัน
สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 3,000,000  บาท 

2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของ
รัฐวิสาหกิจในการจัดใหมีการกํากับดูแลที่ด ี

  

3. ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน 

  

4. ใหขอเสนอแนะและจัดอบรม/สัมมนาให
คณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน 

  

5. ติดตามประเมนิผลการปรับปรุงคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของแตละรัฐวิสาหกิจ 

  

เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน 
รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน  

(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) หมายเหตุ 

1 ดําเนินการตามแผน รอยละ 60  
2 ดําเนินการตามแผน รอยละ 70  
3 ดําเนินการตามแผน รอยละ 80  
4 ดําเนินการตามแผน รอยละ 90  
5 ดําเนินการตามแผน รอยละ 100  

 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ                  โทร.  0 2298 5880 – 9  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  12 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล:  นางสาวอรชุมา  ศิริรัชนีกร 
โทรศัพท  :  0-2298-5880 โทรศัพท  :   0-2298-5880 
คําอธิบาย :  

ระบบการจัดการความรูในองคกร หมายถึง การที่สวนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวมฐานความรู
ที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบคุคลหรือเอกสารมาพฒันาใหเปนองคความรูและมกีารถายทอดและแบงปน
ความรูอยางเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  พัฒนาตนเองใหเปนผูรู  ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ  และพฒันาสวนราชการเขาสูรปูแบบขององคกรแหงการเรยีนรู (Learning Organization) ที่ยั่งยืน 

โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือ
ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห  

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ 
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ  
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพือ่สรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุกประเด็นยุทธศาสตร 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2550 
2 จัดทําแผนการจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 2 แผน 
3 ผูบริหารของ สคร. ลงนามเห็นชอบแผนการจดัการความรู 
4 - 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

3 3 3.0000 0.0900 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1.  สคร.  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรางวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการความรู ของ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด   

2. ไดจัดทําแผนการจัดการความรูฯ ของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการสรางมูลคาเพิ่มองคกร ของ สคร. ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาเรื่อง KM  

Competency และการสรางวัฒนธรรมองคกร   โดยอาจารยจากสถาบันนิดา เมื่อวันที่ 17 และ 19 มกราคม 2550 
4. ดําเนินการโครงการพัฒนาองคกรประจําปของ สคร. จํานวน 2 ครั้ง ณ โรงแรมเดอะไทด รีสอรท        

จ.ชลบุรี  (ตามแผนการดําเนินงาน ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 2 เรื่อง คุณสมบัติของขาราชการ สคร.          
ที่พึงประสงค) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความรู 
2. ตัวชี้วัดที่ 12 และตัวชี้วัดที่ 13.2 มีความคลายคลึงกันในบางเรื่อง จึงสามารถดําเนินการไดในทิศทาง 

เดียวกัน  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

            สคร. มีการปรับโครงสรางภายใน โดยมิไดมีการการจัดทาํแผนฯในการจัดการความรูอยางเปนระบบ รวมทั้ง    
ขาดการถายทอดที่ตอเนื่อง   
หลักฐานอางอิง :   

             รางคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการสรางวัฒนธรรม ธรรมาภบิาลและการบรหิารจัดการความรู ของ สาํนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ลงวันที่  19  มีนาคม  2550 
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard)
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล:  นางสาวชัชดาภา  จารุรังสรรค  
โทรศัพท  :  0-2298-5880 โทรศัพท  :   0-2298-5880 ตอ 6643 
คําอธิบาย :   

พิจารณาจากระดับขั้นของความสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายตามเปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ โดย
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2551-2553 
ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเห็นชอบที่จะดําเนินการตามแนวทาง/แผนงาน/โครงการที่กําหนด ในปงบประมาณ พ.ศ.2551
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 จัดฝกอบรมใหความรู แกผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรที่เก่ียวของ 
2 ประเมินสถานภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3 วิเคราะหทิศทาง นโยบายและกําหนดประเดน็ยุทธศาสตรฯ 
4 - 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรพัยากรบุคคล (HR-
Scorecard) 

2 3 3.0000 0.0600 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
  1. จัดฝกอบรมใหความรู แกผูบริหาร คณะทํางาน และบุคลากรที่เก่ียวของ 
    (1)  ฝกอบรมในหัวขอการพัฒนาระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard   
ในวันจันทรที่  5  กุมภาพันธ  2550  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมปวย  อ๊ึงภากรณ  ชั้น 7   สาํนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง  โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด  32  คน  โดยเปนคณะทํางานและบุคคลที่เก่ียวของ 29  จาก 35 
คน  คิดเปน รอยละ 82.85  และมีผูเขารวมฝกอบรมเพิ่มเติม  3 คน  คิดเปน  
รอยละ 91.5   
    (2) จัดใหมกีารใหความรูผานระบบ Intranet ของ สคร. 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 

   74   

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

    (3) เขารวมโครงการสัมมนาวิชาการ  เรื่อง “แนวทางการจัดทํา HR Scorecard : วิเคราะหจาก  
3 มุมมอง ในวนัศุกรที่ 23  มนีาคม  2550  ณ หอง 202  คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   
 2. ประชุมคณะทํางานคณะทํางานเพื่อการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
ของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ครัง้ที่ 1/2550  เมือ่วันจันทรที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2550   
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม  1  ชั้น  6  สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เพื่อประเมินสถานภาพ
ปจจุบันดานการบริหารทรพัยากรบุคคล  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรพัยากรบุคคล   วิเคราะหความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอการบริหารทรพัยากรบุคคล  และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 
           3. ประชุมคณะทํางานคณะทํางานเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  
ของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ครัง้ที่ 2/2550  เมือ่วันพุธที่  2  พฤษภาคม  2550   
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม  2  ชั้น  6  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เพื่อรวมกันวิเคราะหทิศทาง  
นโยบาย  และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและ
แผนบริหารราชการของ สคร.  โดยผอ.สคร. ไดใหความเหน็ชอบประเด็นยุทธศาสตรที่คณะทํางานฯ เสนอแลว   
เมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  2550 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. มีงบประมาณเพียงพอ 
2. มีตัวแทนจากทุกสํานัก/กอง/หนวย เปนองคประกอบของคณะทํางาน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1. ความรูความเขาใจในการดาํเนินการตามโครงการของผูบริหาร 
2. ความรวมมือจากบุคลากรในองคกร 
3. การนัดประชุมคณะทํางานคอนขางยาก 

หลักฐานอางอิง :   
1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที ่ 19/2550  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2550  เรื่อง  

แตงตั้งคณะทาํงานเพ่ือการพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scroecard) 
2. หนังสือสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที ่กค 0801.4/269  ลงวันที่ 30 มกราคม 2550   

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร 
3. หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/207  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ  2550  
4. หนังสือสาํนักงานเลขานุการกรม ที ่กค 0801.4/   ลงวันที ่ 31  มกราคม  2550   
5. เอกสารประกอบการสมัมนา ของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
6. หลักฐานการประชาสัมพันธใหความรูผานระบบ Intranet 
7. เอกสารประกอบการสมัมนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
8. วาระ และรายงานการประชมุคณะทํางานเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล                     

(HR Scorecard) ของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันจันทรที ่ 19  มีนาคม  2550  
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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ช่ือตัวช้ีวัด :  13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดานบุคลากรของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต ผูจัดเก็บขอมูล:  นายเอกลักษณ  อยูเจริญ 
โทรศัพท  :  0-2298-5880 โทรศัพท  :   0-2298-5880 ตอ 6643 
คําอธิบาย :   

ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานบุคลากร หมายถึงความสามารถในการนํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรในสวนที่เก่ียวของกับการเพิ่ม             
ขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมและบรรลเุปาประสงคตามที่กําหนดไวใน    
แตละประเด็นยุทธศาสตร 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเปาหมายหรือรายละเอียดกิจกรรมที่
กําหนดไวในแตละแผนงาน  ตามขอเสนอการเปลีย่นแปลงในประเด็นยุทธศาสตรทีไ่ดจดัสงใหสาํนักงาน ก.พ.ร. ซ่ึง 
แตละแผนงานจะตองมีการจดัลําดับความสาํคัญ (Ranking) และกําหนดน้ําหนักของแตละแผนงานดวย 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 2549  2550 

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัใน
การดําเนินการตามขอเสนอการเปลีย่นแปลงดาน
บุคลากรของสวนราชการ 

- - 1 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ

3 1 1.0000 0.0300 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1. ดําเนินการประเมินความตองการการพัฒนา (Training Needs)  ในโครงการประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจ  โดยวาจางสถาบันทรัพยากรมนุษย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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2. จัดโครงการสรางมูลคาเพิ่มองคกรของ สคร. เพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ Competency   
2.1. กลุมผูบริหารระดับสูงและคณะทํางานฯ  ในวนัพุธที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 13.00-16.30 น.      

ณ หองฝกอบรม  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงการคลัง  มีผูเขารวมจํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 66.67 โดยเปนผูบริหารระดับสูงและคณะทํางานฯ   

2.2. กลุมผูปฏิบัติการ  ในวันศุกรที่ 19 มกราคม 2550 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุมปวย  อ้ึง
ภากรณ  ชั้น 7 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  มีผูเขารวมจํานวน 78 คน  คิดเปนรอยละ 78  และมีผูเขารวมฯ จาก
ภายนอกอีกจํานวน 6 คน 

3. ประสานทึ่ปรึกษาเพื่อดําเนินการโครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการของ สคร. (PMQA) ซ่ึง
ประกอบดวย 3 ประเด็น คือ การจัดทํา Competency  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรแหงธรรมาภิบาล  และการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สคร. 

4. มีการประเมนิความตองการการพัฒนาบุคลากร (Training Needs) จากการวาจางสถาบันทรัพยากรมนุษย  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  เปนที่ปรึกษาในโครงการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจ 
มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ สคร. ประจําปงบประมาณ 2550
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

1. มีผลการศึกษา Competency เปนเบื้องตนจากขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
2. มีคณะทํางานฯ ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงที่มีความรูความเขาใจ 
3. มี Competency ที่กําหนดโดยสํานักงาน กพ. 
4. มีการศึกษาความตองการการพัฒนาบุคลากร (Training Needs) จากโครงการประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจ 
5. มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ สคร. ประจําปงบประมาณ 2550 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
1.  ขาดนโยบายทีช่ัดเจนในการดาํเนินงาน 
2. งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 
3. มีการผนวกการดําเนินการเขากับโครงการอื่นๆ 
4. ผูมีความเชี่ยวชาญมีจํานวนจํากัด 
5. ระยะเวลาในการดําเนินการจาํกัด 

หลักฐานอางอิง :   
1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที ่117/2549 เรื่อง แตงต้ังคณะทาํงานกําหนดแนวทาง

และการใชหลักสมรรถนะ (Competency) ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจบนัทึกขอความที ่กค 0801.5  
ลว. 29 ธันวาคม 2549 เรื่อง โครงการสรางมลูคาเพิม่องคกรของ สคร.  

2. บันทึกขอความที่ กค 0801.5 ลว. 8 มกราคม 2550  เรอืง  ขอเชิญเขารวมโครงการสรางมลูคาเพิม่องคกร
ของ สคร. 

3. หนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0516.37/073 ลว. 29 มกราคม 2550 เรื่องการสงรายงานและ
ขอเสนอแนะการประเมนิผลการพัฒนาบุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจ  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

4. ขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจ่ะจางที่ปรึกษาโครงการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการของ สคร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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แบบรายงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง    
ณ  วันที่ 30 มีนาคม 2550 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
หนา 1 

 

แผนงานตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร           ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ประเด็นยุทธศาสตรที่คัดเลือก  : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร. 

ระยะเวลา    :
ดําเนินการ   

 เร่ิม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  ส้ินสุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

การดําเนินการ  : 

แผนงานที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  : 

แผนงาน 
ตามขอเสนอการเปลีย่นแปลง 

น้ําหนักการจัดลําดับ
ความสําคัญ 

( ป พ.ศ.2550) 
หนวยงานรับผดิชอบ 

ประมาณการ
งบประมาณ 

(ป พ.ศ. 2550) 
กําหนด Funtional Competency  1 สํานักงานเลขานุการกรม 5,000,000 บาท 
และฝกอบรมใหสอดคลองตาม    
Competency    
    
งบประมาณดําเนินการ  :  รวม  5,000,000  บาท           
 

ปจจัยตอความสําเร็จของการดําเนินการ (เงื่อนไขจําเปน)   : 
1. การดําเนินการจางที่ปรึกษาไดทันตามกําหนดเวลา 
2. งบประมาณเพยีงพอตอการจดัจางที่ปรึกษา 
3. นโยบายในการดําเนินการที่ชดัเจน 
 

 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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หนา 2  
 

                                                     รายละเอียดของแผนงาน                                          แผนงานที่....1...... 

ประเด็นยุทธศาสตร : การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร. 

ช่ือแผนงาน   กําหนด Funtional Competency และฝกอบรม
ใหสอดคลองตาม Competency 

หนวยงานรับผดิชอบ : สํานักงานเลขานุการกรม  

ฝายพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ระยะเวลา    :
ดําเนินการ   

 เร่ิม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ส้ินสุด ปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

รายละเอียดการดําเนินการตามแผนงาน : 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลง : 
รายละเอียดของกิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

ตามที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ผูดําเนินการ ประมาณการ

งบประมาณที่ใช ป 2550 
1. แตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อการทํา Competency มาใช

ใน สคร. 
คณะทํางานฯ - 

2. สรางความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ
ความสําคัญของ Competency 

คณะทํางานฯ 14,200 บาท 

3. จัดทํา Functional Competency แยกตามกลุมงาน คณะทํางานฯ 800,000 บาท 
4. นําเสนอ ประกาศใช Competency ของ สคร. คณะทํางานฯ - 
5. นํา Competency ใชใน สคร. คณะทํางานฯ - 
    
เกณฑการประเมินผล : 

ระดับคะแนน รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน  
(กําหนดเกณฑการประเมินผลของแตละระดับคะแนน) 

หมายเหตุ 

1 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกบั Competency แกบุคลากร  
2 จัดทํา Functional Competency ของบุคลากรของ สคร.  
3 จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของ สคร. (Training Roadmap)  
4 ประเมินความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร  
5 จัดอบรมตามความตองการในการฝกอบรม  

    
 
 

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :     สํานักงานเลขานุการกรม                          โทร.  0-2298-5881-9 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางรองรัตน  เศวตเศรนี ผูจัดเก็บขอมูล:  นางสาวผุสดี  ชูวิทย  
โทรศัพท  :  0-2298-5880 โทรศัพท  :   0-2298-5880 
คําอธิบาย :  

องคกร ในที่นี้หมายถึง สวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา 
ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จที่        

สวนราชการจัดใหมีระบบการประเมินผลของหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทยีบเทาจนถึงระดับบุคคล  (Internal 
Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายทุธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  

ในการนี้ สวนราชการจะตองมกีระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับสํานัก/กอง   ซ่ึงเปนตัวชี้วัด
และคาเปาหมายที่ถายทอดมาจากระดับองคกร มีการจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนาหนวยงานระดับ
สํานัก/กองกับหัวหนาสวนราชการ  รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายใน
ระดับสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เพื่อใหผลการดําเนินงานของหนวยงานระดับสํานัก/กองสนับสนุนการ
บรรลเุปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตละขัน้ตอน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
1 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งจูงใจ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนด

ไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
2 - มีการยืนยันวิสยัทัศน  และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานแลวเสร็จ  

- หนวยงานระดับสํานัก/กอง หรอืเทยีบเทา จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรเพื่อแสดง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 
- อยูระหวางการกําหนดตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามทีป่รากฎในแผนที่ยทุธศาสตร 

3 - 
4 - 
5 - 

เกณฑการใหคะแนน :  
ระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ  5 

1 2 3 4 5  



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล 

3 1 1.0000 0.0300 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :
1.  อยูระหวางศึกษาผลการจัดสรรสิ่งจูงใจ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
2.  การยืนยันวิสัยทัศนและยุทธศาสตร สคร. และจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร 

- หนวยพัฒนาระบบบริหาร  ไดจัดทํากรอบการดําเนินการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สคร. 
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทาํคํารับรองระดับสํานัก/กอง   การรายงานผลการปฏิบัติราชการ  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  และ สคร. ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ สคร. เพื่อกํากับดูแล  ติดตามความคืบหนาในการปฏิบตัิราชการฯ  ตลอดจนรับรองผลคะแนนการ
ปฏิบัติราชการเพื่อนําไปใชในการจัดสรรสิ่งจงูใจ   

- มีการยืนยันวิสยัทัศนและยุทธศาสตรของ สคร.  โดยสํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจไดจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตรของ สคร. แลวเสร็จ 

- หนวยงานระดับสํานัก/กองจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  2550  
- อยูระหวางการกําหนดตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และเกณฑการประเมินผล 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
- 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 - 

หลักฐานอางอิง :   
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  14  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางพัลลภา  เรืองรอง ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาววรชยา  ลทัธยาพร 
โทรศัพท :  0-2298-5880  โทรศัพท : 0-2298-5880  
คําอธิบาย : 

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ หมายถึง ระดับในการพัฒนา
ทางดานการจัดการสารสนเทศของสวนราชการเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยจะพิจารณาจากความ
ครอบคลุมและความกาวหนาในการพัฒนาทั้ง 10 ประเด็นดงัตอไปนี้  

1. ดานระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการ แบงเปน 
ประเด็นยอยที่  
1.1 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่ควรมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ โดยตองครอบคลุมถึง

ฐานขอมูลสําหรับผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดทั้งหมดตาม มิติที่1 : มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ และ
ฐานขอมูลดานยุทธศาสตรทั้งหมดของสวนราชการ 

1.2 ระบบงาน/กระบวนงานของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจาํเปนตองปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชอยูเดิม พรอมระบสุิ่งที่จะปรับปรงุหรือเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

2. ดานผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน  สวนราชการที่เกี่ยวของ และ ผูบริหารของสวน
ราชการ แบงเปน 

ประเด็นยอยที่  
2.1 การไดรับบริการทางอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมของผูใชงาน (User) แตละกลุม 
2.2 รูปแบบ/ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผ ู ใชงาน (User)กลุมตาง ๆ  
2.3 การรณรงคหรอืสงเสรมิใหมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

3. การบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศของสวนราชการ 
ประเด็นยอยที่  
3.1 กระบวนการหรือระบบในการสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery Procedures) 
3.2 กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security Audit Procedure) 
3.3 การกําหนดสิทธิ (Access Right) ในการ อาน เขียน หรือใชงานขอมูลในระบบสารสนเทศ  สําหรับ

ผูใชงาน (User) กลุมตางๆ ไดแก ประชาชน สวนราชการทีเ่ก่ียวของ และผูบริหารของสวนราชการ 
3.4 แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัต ิ(IT Contingency Plan)    
3.5 การฝกอบรมในดานทีเ่ก่ียวของกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่จําเปนสําหรบับุคลากรของสวนราชการ 

สวนราชการจัดใหมีการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศพรอมจัดทําเอกสาร 
1. สรุปผลการทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ  
2. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ โดยใชขอมูลที่ไดมาจากผล

การทบทวนและวิเคราะหระบบฐานขอมูลสารสนเทศในขอ 1. โดยในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวจะตองระบุผูรับผิดชอบ 
และ ชวงเวลาทีจ่ะดําเนินการในแตละกิจกรรม พรอมระบุวัตถุประสงคที่วัดไดของแตละแผนปฏิบัติการ ซ่ึงแตละ
โครงการหรือกิจกรรมยอยในแผนปฏิบัติการควรระบุผลลัพธของแตละกิจกรรมยอยอยางชัดเจน 
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

  ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

2548 2549 2550 
ระดับคุณภาพของการจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสวนราชการ 

4.50 สํานักงาน ก.พ.ร.
ประเมิน 

NA 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

1. สรุปผลการทบทวนและ
วิเคราะหระบบฯ มีคุณภาพ และ
เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น
หลัก และ 10 ประเด็นยอย  

1 สํานักงาน ก.พ.ร. ประเมิน 1.0000 0.0100 

2. แผนปฏิบัติการฯ มีเน้ือหาและ
คุณภาพครอบคลุมทัง้ 3 
ประเด็นหลักและ 10 ประเด็น
ยอย 

1 

สํานักงาน ก.พ.ร. ประเมิน 1.0000 0.0100 

3. รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติ
การฯ ที่นําไปปฏิบัติไดแลว
เสร็จครบถวน 

1 - แผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติได
แลวเสร็จครบถวนทั้งหมด 5
โครงการ คิดเปนรอยละ 68 

1.8000 0.0180 

4. รอยละของจํานวนแผนปฏิบัติ
การฯ  ทีส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายตาม 
ที่กําหนดไว 

1 แผนงานทั้ง 5 โครงการสามารถบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ท่ีได
กําหนดไว  เฉลี่ยรอยละ  80 

1.0000 0.0100 

 
หมายเหตุ  : 

   สํานักงาน ก.พ.ร. ยกเลิกการจัดสงแผนปฏิบัติการฯ วันที่ 1 ก.พ. 50 โดยใหจัดสงพรอมกับ SAR รอบ 6 
เดือน (30 เม.ย. 50) 
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คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   
1. สคร. ไดจัดสงแผนปฏิบัติการฯ ใหแกสาํนักงาน ก.พ.ร.  แลว  ตามหนังสือที่  กค 0805/272  ลงวันที่  

30  มกราคม  2550  เรื่อง  สงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

2. แผนปฏิบัติการในโครงการตาง ๆ ของศูนยสารสนเทศของ สคร. ที่ไดดําเนินการในปจจุบัน มีทั้งหมด 5 
โครงการ ไดแก  

1) โครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูลรฐัวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 
2) แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ สคร. 
3) แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ 
4) แผนสํารองและกูคืนขอมูล 
5) แผนดูแลและบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณทางสารสนเทศ สคร. 
รายละเอียดการดําเนินงาน  ดงัน้ี 

โครงการ รายละเอียด 
1)  โครงการสวน
ขยายระบบงาน 
GFMIS เพื่อ
รองรับขอมูล
รัฐวิสาหกิจ 
(GFMIS-SoE) 

1. มีการจัดสัมมนาเปดตัวโครงการใหรัฐวิสาหกิจเตรียมความพรอมในการใหขอมูลและ
เจาหนาที่ในการประสานงาน 
2. เขาสํารวจขอมูล ณ ที่ทาํการรัฐวิสาหกิจและจัด work shop เพื่อสรางความเขาใจและ
รวบรวมขอมูลตางๆในการจดัทําระบบงานหลักทุกระบบของโครงการ 
3. ไดรับมอบอุปกรณ Terminal และอุปกรณแมขาย จากบรษิัทคูสัญญา 
4. ออกแบบโครงสรางผังบัญชีมาตรฐานระบบขอมูลรายได รายจาย การลงทุน รายงานหนี้
เงินกู  สินทรัพยหลัก 
5. จัดทํางบการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ  
6. วิเคราะหรายไดและรายจายโดยละเอียดทกุประเภทในแตละพื้นที่ จังหวัด รวมถึงการลงทุน
ของแตละรัฐวิสาหกิจ  
7. มีระบบฐานขอมูล MIS รัฐวิสาหกิจ 

• ประชุม Mapping ผังบัญชีกับรัฐวิสาหกิจ 43 แหง 
• บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการกําหนดคาในระบบ (SAP) 
•  Update ขาวสารโครงการ GFMIS-SOE ผานเว็บไซต http://gfmis-soe.sepo.go.th
• อบรมรัฐวิสาหกิจนํารอง 7 แหง เพื่อทดสอบการนําขอมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจสงเขา

ในระบบ GFMIS-SOE  
• ประชาสัมพันธโครงการโดยดําเนินการจัดทาํ Newsletter ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน-

กรกฏาคม 
คิดเปนรอยละ 65 ของโครงการทั้งหมด 
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โครงการ รายละเอียด 
2)  แผนพัฒนา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ สคร.  

- ตรวจสอบอุปกณ firewall server ,core switch IDS/IPS ประจํา 3 เดือน  
- ตรวจสอบ log access ของอุปกรณ Firewall ทุกวันเพื่อเฝาระวังและตรวจสอบสิ่งผิดปกติ 
- ตรวจสอบ SERVER electronic door lock firealarm ของหอง Server ประจํา 3 เดือน 
คิดเปนรอยละ 75 ของแผนทั้งหมด 

3)  แผนการ
จัดการหรือแกไข
ปญหาจากภัย
พิบัติ 

- ทําการสํารองขอมูลทุกระบบประจําเดือน มิถุนายน โดยบันทึกลงบนเทปและไดจัดเก็บไวใน
สถานที่ปลอดภัย 
คิดเปนรอยละ 75 ของแผนทั้งหมด 

4)  แผนสํารอง
และกูคืนขอมูล 

ไดมีการสาํรองขอมูลเพื่อรองรับการเกิดปญหาภัยพิบัติและการกูคืนขอมูล เปนประจําทุก
สัปดาหและทุกเดือน 
   - การสํารองขอมูลรายสัปดาหจะดําเนินการทุกวันเสารของแตละสัปดาห  
   - การจัดเกบ็ขอมูลรายเดอืนนั้นจะดําเนินการเปนประจําทุกวันที่ 1 ของเดือน 
ซ่ึงไดจัดเก็บเพือ่สํารองขอมูลไวใน  SAN Storage ซ่ึงสื่อดังกลาวจะมีการบันทึก System files 
และ Data files 
คิดเปนรอยละ 75 ของแผนทั้งหมด 

5)  แผนดูแลและ
บํารุงรักษา
ระบบงานและ
อุปกรณทาง
สารสนเทศ สคร. 

1. จัดทําแผนตรวจสอบอุปกรณและเขาไปดําเนินการตามแผนโดยจัดแบงดังนี้ 
    - การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค :  มีการตรวจเช็คความเสยีหาย
จากการใชงานและการเรยีกใชโปรแกรมที่เกิดความผิดปกติของเครื่องและโปรแกรม 
    - การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล :  มีการตรวจเช็คความ
เสียหายจากการใชงานและการเรียกใชโปรแกรมที่เกิดความผิดปกติของเครื่องและโปรแกรม 
การโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร และสแปมเมลล 
    - การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องพมิพ :  มกีารตรวจเช็คการประมวลผลตามคําสั่ง 
ผลลัพธจากการพิมพ  มาตรฐานและคุณภาพการพิมพ 
    - การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่อง FireWall  :  มีการตรวจสอบขอมูลการโจรกรรม
ขอมูล การปองกันไวรัส การปองกันสแปมเมล เปนตน 
2. การซอมบํารุงและตรวจเชค็อุปกรณเมื่อเกิดความเสียหายเจาหนาที่ไดทาํการเขาไปแกไขโดย
ทันที 
3. ความถี่ในการออกสํารวจความเสยีหายของอุปกรณสารสนเทศเจาหนาทีศู่นยสารสนเทศได
ดําเนินการสาํรวจเปนประจําทกุเดือน 
คิดเปนรอยละ 75 ของแผนทั้งหมด 
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3. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนฯ ที่บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
โครงการ/แผนงาน รอยละของการบรรลุวัตถุประสงค 

1) โครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับ
ขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 

อยูระหวางดําเนินการ  ไมสามารถระบุได 
 

2)  แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ สคร. 

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 100 
 

3)  แผนการจัดการหรือแกไขปญหาจากภัยพิบัติ บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 100 
4)  แผนสํารองและกูคืนขอมูล บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 100 
5)  แผนดูแลและบํารุงรักษาระบบงานและอุปกรณทาง
สารสนเทศ สคร. 

บรรลุวัตถุประสงค รอยละ 100 

 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

งบประมาณสนบัสนุนในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

1. ผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. บางสวนยังขาดความคุนเคยและความเขาใจในการใชงาน
ระบบ 

2. สคร. ยังขาดแคลนบุคลากรทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับรองรับกับปริมาณงานทีเ่พิ่มขึ้นอยางมาก 
3. ผูบริหารใหความสาํคัญกับการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายใน สคร. นอยเกินไป 
4. เจาหนาที ่สคร. ยังขาดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  

หลักฐานอางอิง : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  15.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  นางดนุชา ยินดีพิธ ผูจัดเก็บขอมูล :  นายธนิต  รายา 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :    0-2298-5880 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความสําเรจ็ของการจัดทําแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจและ
หนวยงานของรัฐทุกแหง  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 3 ระดับ  

สวนราชการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายประจาํป พ.ศ. 2550 โดยใหระบุการดําเนินการพัฒนา
กฎหมายใด  สาระสําคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดําเนินการและเหตุผลในการดําเนินการในแตละประเด็นทาง
กฎหมายใหชัดเจน  มีการกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสรจ็  และใหสวนราชการดําเนินการจดัทําแผนพัฒนา
กฎหมายใหแลวเสร็จและจัดสงใหสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ภายในวันที่  11  มิถุนายน  2550 

สวนราชการใดที่ไดสํารวจ  ตรวจสอบกฎหมายหลักที่อยูในความรับผิดชอบแลว  ปรากฏวาไมมี
กฎหมายใดอยูในกรอบประเภทของกฎหมาย  10  ประเภท  และลักษณะสําคัญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย  4  
ลักษณะ หากไมมีกฎหมายทีจ่ะพัฒนาปรับปรุงใหทําหนังสือแจงยืนยันกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเวน
การพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  สําหรบัประเด็นการ
ประเมินผลการพัฒนากฎหมายดังกลาว (ใหกระทรวงเปนผูดําเนินการแจงขอยกเวนของสวนราชการในสงักัด) 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

  ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

5 5 NA 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 - 2 - 3 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

1.5 NA 1.0000 0.0150 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :   

อยูระหวางขอยกเลิกตัวชี้วัดตอสํานักงาน ก.พ.ร. 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
          
หลักฐานอางอิง :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  15.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  :  นางดนุชา ยินดีพิธ ผูจัดเก็บขอมูล  :  นางสาวอภิรดี  จิตตปรารพ 
โทรศัพท :  0-2298-5880 โทรศัพท :    0-2298-5880 
คําอธิบาย : 

พิจารณาจากผลสําเร็จของรอยละเฉลีย่ถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามขั้นตอน (Milestone) ตาม
แผนพัฒนากฎหมายประจําป พ.ศ. 2550 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2550) ที่สวนราชการนําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดใหความเหน็ชอบแลว 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

  ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  

2548 2549 2550 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

5 5 NA 

เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ 

3.5 NA 1.0000 0.0350 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

อยูระหวางขอยกเลิกตัวชี้วัดกับสํานักงาน ก.พ.ร. 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

หลักฐานอางอิง :   
 
 
 
 

 
 



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด :  16  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : นางรองรัตน  เศวตเศรนี ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวผสุดี  ชูวิทย 
คําอธิบาย :  

ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั หมายถึง ความสาํเรจ็ที่สวนราชการนําเกณฑ
คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางในการ
ประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการของ
สวนราชการ  เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน
1 1) ไดจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. 

2) ไดจัดทําแผน(Roadmap) โดยผานความเห็นชอบจาก ผอ.สคร. แลว 
3) บุคลากรและคณะทํางานฯ ไดรับฟงการประชุมชี้แจงในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ สคร. 

2 อยูระหวางการศึกษาของคณะทํางานฯ เพื่อจดัทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกร  

3 อยูระหวางการศึกษาของคณะทํางานฯ เพื่อจดัทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร
ตามเกณฑฯ 

4 - 
5 - 

  
เกณฑการใหคะแนน :  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด น้ําหนัก
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน   
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

5 1 1.0000 0.0500 

        
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  

1. การดําเนินการจดัตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. นั้น ไดมีคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ 32/2550 เรือ่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการ



ก.พ.ร. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวช้ีวัด)             
รอบ  9  เดือน 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Steering Committee) และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
(Working Team) ของ สคร. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 ซ่ึงเปนไปตามองคประกอบและอํานาจหนาที่ที่ ก.พ.ร. กําหนด  

2. ไดดําเนินการจดัทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัของ สคร.  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2550-2552  (Roadmap) โดย ผอ.สคร. ไดลงนามใหความเห็นชอบแลว เมือ่วันที่ 15 มีนาคม 2550 

3. การจัดประชุมชีแ้จงในหัวขอเรือ่ง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   สคร. ไดรวมกับ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จดัการประชุมชี้แจงใหความรูแกผูบริหาร บุคลากรและคณะทํางานฯ โดยเชิญวิทยากรจาก
สถาบันเพิ่มผลผลิตมาเปนวิทยากรผูบรรยาย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 ระหวางเวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอง
ประชุมปวย  อ๊ึงภากรณ ชั้น 7 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

4. ไดจัดการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ 27 มนีาคม 2550 ณ หองประชุม 2 ชั้น 6 สคร.  เวลา 14.00 - 
16.00 น. โดยพิจารณาใหความเห็นชอบในแผนดําเนินการฯ/ กําหนดเวลา/ แนวทางการดําเนินงาน รวมถึงมอบหมายงาน
ใหแกคณะทํางานฯ ตามเนื้อหาหมวดงานตางๆ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :   

เอกสาร/ขอมูล ประกอบการศึกษา เพื่อจัดทาํรายงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ ก.พ.ร. จัดเตรียมใหมีความสมบูรณพรอม    
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   

1. เปนตัวชี้วัดใหมที่มีรายละเอียดของเนื้อหาและตองมีการเชือ่มโยงความสัมพันธในมิติตางๆ ซ่ึงยากตอการ
สรางความเขาใจและการดําเนินการ ไมเฉพาะแตผูรับผิดชอบตัวชี้วัดโดยตรง รวมถึงบุคลากรทุกคนในองคกรในทุก
ระดับดวย แมจะมีเอกสารที่ดพีรอมก็ตาม คงตองมีชวงเวลาสําหรับการเตรียมความพรอมมากกวานี้ ประกอบกับมีการ
ปรับเปลี่ยนผูรบัผิดชอบในงานเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองฯ จึงไมทราบวาไดเคยสงผูใดไปเขารับการอบรมในเรื่องนี้
มาแลว  

2. ชวงเวลาที่ ก.พ.ร. ดําเนินการจัดการฝกอบรมใหแกคณะทํางานฯ ของกระทรวงการคลัง ลาชาเกินไป  
เกรงจะไมสามารถดําเนินการทั้งหมดไดทันตามกําหนดเวลา 

3. คณะทํางานฯ ในบางหมวด มภีารกิจงานในความรับผิดชอบคอนขางมาก จึงไมสามารถเขารวมประชุม/
ศึกษาทําความเขาใจในเนื้อหาไดเต็มที ่
หลักฐานอางอิง :   

1. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ 32/2550 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและกํากับ
ดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ของ สคร. ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 

2. แผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร.  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552 
3. รายชื่อผูเขารวมประชุมชี้แจงในหัวขอเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   เมื่อวันที่ 

20 กุมภาพันธ 2550 ระหวางเวลา 09.00 -12.00 น. ณ หองประชุมปวย อ้ึงภากรณ ชั้น 7 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง พรอมทั้งเอกสารประกอบการบรรยาย 

4. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550  ณ หองประชมุ 2 ชั้น 6  สคร.  เวลา 14.00 
- 16.00 น. 
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