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 ท่ีมาของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
 
  เดิมการควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจไทยมีหน่วยงานกลางทําหน้าที่ควบคุมดูแลอยู่หลายหน่วยงาน  
ทั้งที่เป็นหน่วยงานควบคุมดูแลในระดับนโยบาย ได้แก่ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน           
ตามนโยบายบริหารงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายหนี้ของประเทศ คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ  และหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในระดับปฏิบัติการ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ          
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม และกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ (ยกเว้นบางรัฐวิสาหกิจที ่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ บางประการ) ทําให้รัฐวิสาหกิจประสบปัญหาการบริหารงาน ด้วยเหตุผลหลักที่สําคัญ คือ 
  (๑) รัฐวิสาหกิจต้องบริหารงานสนองตอบหลายวัตถุประสงค์ (Multiple Goal) จึงเกิด            
ความสับสนและมีข้อจํากัดในการบริหารงานสูง กล่าวคือ นอกจากรัฐวิสาหกิจต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ตามกฎหมายจัดต้ังแล้ว ยังต้องดําเนินการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานกลาง 
ที่ควบคุมดูแลด้วย โดยในบางครั้งวัตถุประสงค์จะขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น บางรัฐวิสาหกิจมีภาระในการให้บริการ
เชิงสังคมหรือบริการสงเคราะห์แก่ประชาชนสูง ในขณะที่รัฐบาลก็มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจบริหารงานให้มีกําไร 
เลี้ยงตัวเองได้ โดยรัฐบาลไม่ได้ให้เงินอุดหนุนในการที่ต้องบริการเชิงสังคมหรือบริการสงเคราะห์ เพราะบริการ
ดังกล่าวจะไม่มีกําไร เช่น การดําเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบริการขนส่งมวลชนขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น 
  (๒) กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่หน่วยงานกลางกํากับดูแลจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับ
ทุกรัฐวิสาหกิจทั้งๆ ที่รัฐวิสาหกิจมีความแตกต่างกันอย่างมากมายในหลายกรณี อาทิ ประเภทวัตถุประสงค์ 
การจัดต้ัง ขนาดและมูลค่าของกิจการ อีกทั้งยั้งแตกต่างกันในด้านระดับการแข่งขันหรือระดับการผูกขาด            
ในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะมีความได้เปรียบและเสียเปรียบกันโดยสภาพพื้นฐานของกิจการอยู่แล้ว 
เช่น กิจการของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะต้องอยู่ในระบบแข่งขัน
สูงกว่ารัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ อย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการของไฟฟ้า ประปา เป็นต้น นอกจากนี้การควบคุมดูแล
ของหน่วยงานกลางมักจะเน้นขั้นตอนที่กําหนดในกฎ ระเบียบและผลกําไรมากกว่าการเน้นผลงาน จึงยิ่งเป็นแรงเสริม
ให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่คล่องตัวมากย่ิงขึ้น และเป็นผลให้รัฐวิสาหกิจที่ต้องแข่งขันในระบบธุรกิจเสรี 
มีข้อจํากัดในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น จากแนวนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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รัฐวิสาหกิจดังกล่าวในข้อ (๑) คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัต ิตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื ่อว ันที่                
๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมกํากับรัฐวิสาหกิจใหม่เป็นการกํากับดูแลโดยเน้น “ผลงาน”    
ของรัฐวิสาหกิจและกําหนดให้มีแรงจูงใจ (ค่าตอบแทน) ทั้งในทางบวก (รางวัล) และในทางลบ (การลงโทษ)            
ตามระดับผลงานโดยผ่อนคลายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีความคล่องตัว
มากที่สุด แต่ทั้งนี้รัฐยังคงมีความจําเป็นต้องควบคุมรัฐวิสาหกิจในระดับกว้างที่มีผลกระทบและผูกพันระยะยาว 
ในเรื่องสําคัญ เช่น การเพิ่มทุน การนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน การกู้เงิน และการค้ําประกันเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ  
การลงทุนหรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบภายใน และการจัดทําแผนวิสาหกิจ เป็นต้น 
 

 หลักการและโครงสร้างสําคัญของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
     
   หลักการของระบบ 
     ระบบประเม ินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบที ่นํามาใช้เพื ่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจแทนการควบคุม
ขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด รัฐจะประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ด้วยตัวช้ีวัดชุดเดียวกัน ซึ่งต้องคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ รัฐจะผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ 
ให้รัฐวิสาหกิจมีความคล่องตัวในการดําเนินงานมากขึ้นและจะมุ่งเน้นให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ                
เป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัฐจะประเมินผลงานจริง
ของรัฐวิสาหกิจตอนสิ้นปีเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตัวช้ีวัดต่างๆ ที่กําหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
งานตอนต้นปี โดยจะแบ่งผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจออกเป็น ๕ ระดับ มีการกําหนดผลตอบแทน     
ที่สะท้อนระดับผลงาน และเร่งทยอยใช้ระบบประเมินผลกับรัฐวิสาหกิจ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๙  
 

ในปัจจุบัน มีรัฐวิสาหกิจอยู่ในระบบประเมินผลฯ รวมทั้งสิ้น ๕๕ แห่ง และ ๑ บริษัท  
โดยแบ่งออกเป็น ๙ สาขา ดังนี้ 
 
  ๑.  สาขาสื่อสาร  จํานวน  ๔  แห่ง 
       ๑)  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
       ๒)  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
       ๓)  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
       ๔)  บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 
 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๓ 
 

  ๒.  สาขาสาธารณูปการ  จํานวน  ๖ แห่ง 
       ๑)  การประปานครหลวง 
       ๒)  การประปาส่วนภูมิภาค 
       ๓)  การเคหะแห่งชาติ 
       ๔)  องค์การจัดการน้ําเสีย 
       ๕)  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
       ๖)  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
  ๓.  สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  จํานวน  ๗  แห่ง 
       ๑)  โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง 
       ๒)  องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต 
       ๓)  โรงพิมพ์ตํารวจ  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
       ๔)  โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต 
       ๕)  สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
       ๖)  บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด 
       ๗)  องค์การตลาด 
 
  ๔.  สาขาพลังงาน  จํานวน  ๕  แห่ง 
       ๑)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
       ๒)  การไฟฟ้านครหลวง 
       ๓)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
       ๔)  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)* 

         ๕)  บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) 
 
  ๕.  สาขาขนส่ง  จํานวน  ๑๐  แห่ง 
                       - สาขาขนส่งทางบก  จํานวน  ๕  แห่ง 
          ๑)  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
          ๒)  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
          ๓)  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
          ๔)  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
          ๕)  บริษัท ขนส่ง จํากัด 
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                          - สาขาขนส่งทางน้ํา  จํานวน  ๑  แห่ง 
                             ๑)  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
                           - สาขาขนส่งทางอากาศ  จํานวน  ๔  แห่ง 
                             ๑)  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
                             ๒)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
                             ๓)  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
                             ๔)  สถาบันการบินพลเรือน 
 

  ๖.  สาขาสถาบันการเงิน  จํานวน  ๑๐  แห่ง 
                         ๑)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ๒)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 ๓)  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
                         ๔)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
                         ๕)  ธนาคารออมสิน 
                         ๖)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
                         ๗)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                         ๘)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
                         ๙)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 ๑๐) สํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 

  ๗.  สาขาทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๓ แห่ง 
       ๑) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
       ๒) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
       ๓) องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

  ๘.  สาขาเกษตรและ จํานวน ๖ แห่ง 
       ๑)  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
       ๒)  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
       ๓)  องค์การสะพานปลา 
       ๔)  องค์การสวนยาง 
       ๕)  สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 
       ๖)  องค์การคลังสินค้า 
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  ๙.  สาขาสังคมและเทคโนโลยี  จํานวน  ๕  แห่ง 
       ๑)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
       ๒)  องค์การเภสัชกรรม 
       ๓)  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
       ๔)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
       ๕)  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
   
หมายเหตุ - *  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 

 
  หลักการของระบบประเมินผลฯ  มีดังนี้ 
  ๑)  เป็นการนํานโยบายของรัฐบาลมาช่วยในการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๒)  เป็นระบบที่ทําให้รัฐวิสาหกิจทราบถึงระดับความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง 
  ๓)  เป็นระบบที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยให้ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
  ๔)  เป็นระบบที่มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร 
  ๕)  ใช้แผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์/แผนวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการกําหนดเป้าหมายและ
ประเมินผล รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
  ๖)  เป็นการกําหนดตัวช้ีวัดหลัก ๆ ที่สะท้อนผลการดําเนินงาน  โดยไม่ต้องพิจารณา         
ในรายละเอียดมากเกินไป 
  ๗)  เป็นการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดโดยมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีการเปลี่ยนแปลงองค์กร         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับมาตรฐานสากลหรือ Industry Norm 
  ๘)  เป็นการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัด  โดยคณะทํางานปรับปรุง
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและกระทรวงการคลัง 
 
   โครงสร้างของระบบ  แบ่งออกเป็น  ๓  ส่วน  คือ 
         ส่วนที่  ๑ บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance 
Agreement)  เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจเพื่อกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่รัฐต้องการ    
จากรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี การหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งบันทึกข้อตกลงฯ การกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย         
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จะเป็นไปอย่างอิสระ  และเป็นธรรมต่อผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งสามารถแบ่งการดําเนินงานออกเป็นขั้นตอนที่
สําคัญ ๓ ขั้นตอน ดังนี้  
        ขั้นตอนที่ ๑ การกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลงาน (Performance Criteria)                 
เพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามกรอบในการประเมินผลฯ และน้ําหนักในแต่ละตัวช้ีวัด
แบ่งเป็น 

 
 

รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (Listed SOEs) 

(๑)  ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (น้ําหนักร้อยละ ๖๕) 
     (๒)  การบริหารจัดการองค์กร (น้ําหนักร้อยละ ๓๕) 

รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Non-Listed SOEs) 

(๑)  การดําเนินงานตามนโยบาย (น้ําหนักร้อยละ ๒๐ +/- ๑๐) 
(๒)  ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (น้ําหนักร้อยละ ๔๕ +/- ๑๐) 
       - Financial 
       - Non - Financial 
(๓)  การบริหารจัดการองค์กร (น้ําหนักร้อยละ ๓๕) 
      - บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (น้ําหนักร้อยละ ๖) 
      - การบริหารความเสี่ยง (น้ําหนักร้อยละ ๗) 
      - การควบคุมภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๔) 
      - การตรวจสอบภายใน (น้ําหนักร้อยละ ๖) 
      - การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ําหนักร้อยละ ๖) 
      - การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักร้อยละ ๖) 
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 มุมมองในเชิงระบบของระบบประเมินผลการดําเนนิงานรัฐวิสาหกิจทีป่รับปรุงใหม ่
 

                  
 ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดน้ําหนักหรือความสําคัญของตัวช้ีวัด (Criterion Weight)   

ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นไม่เกิน ๑๐ ตัวช้ีวัด มีความสําคัญไม่เท่ากัน จึงกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแต่ละตัวช้ีวัด
ในระดับที่ต่างกัน ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจสามารถบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล 
   ขั้นตอนที่ ๓ การกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานสําหรับแต่ละตัวช้ีวัด (Criterion  
Value) ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี ้คือ ระดับที ่ ๕ คือ ดีขึ้นมาก ๔ คือ        
ดีขึ้น ๓ คือ ปกติ ๒ คือ ตํ่า และ ๑ คือ ตํ่ามาก เมื่อถึงสิ้นปีรัฐจะเข้าไปประเมินผลการดําเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฯ และให้ผลตอบแทนตามระบบแรงจูงใจ 
 
   ส่วนที่ ๒ ระบบแรงจูงใจหรือค่าตอบแทน (Incentive System) ประกอบด้วย 

(๑)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
       (๑.๑)  ระบบโบนัสของพนักงานลูกจ้างและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
       (๑.๒)  ระบบการกําหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจําปี 
(๒)  ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
       (๒.๑)  ระบบการประกาศจัดอันดับผลงานจริงของรัฐวิสาหกิจประจําปี 
       (๒.๒)  ระบบการให้ความอิสระในการบริหารงาน 
 

 

๓.๑ 
บทบาท 
Board 

๒.๒ 
KPI             

(Non-Financial) 

 
๓.๒ 

Risk Management 

๓.๓ 
Control & Audit 

๓.๕ 
HR Management 

๓.๔ ระบบสารสนเทศ 

๒.๑ 
KPI          

(Financial) 

๑. นโยบาย 
- รัฐบาล 
- กระทรวง     
เจ้าสังกัด 
- กระทรวง 
การคลัง 
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 ระบบแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนตามระดับเป้าหมายผลงาน  
 
   ๑. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพนักงานของรัฐวิสาหกิจ เดิมกําหนดให้จ่ายจากผลกําไร
สุทธิประจําปี โดยกําหนดวงเงินเพื่อจ่ายโบนัสพนักงานไว้ไม่เกินร้อยละ ๙ ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน ๕ เท่า           
ของเงินเดือนค่าจ้าง และเมื่อคํานวณโบนัสแล้ว พนักงานได้รับโบนัสตํ่ากว่า ๑ เท่าของเงินเดือนค่าจ้าง          
ก็ให้จ่ายโบนัสแก่พนักงาน ๑ เท่าของเงินเดือนค่าจ้างได้ โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวจะต้องมีกําไรสุทธิเท่ากับ
หรือไม่น้อยกว่าจํานวนวงเงินที่จะต้องจ่ายโบนัสพนักงาน (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี             
ที่ สร ๐๒๐๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ และ ที่ สร ๐๒๐๓/ว๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๕)                 
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมนัก และไม่สามารถจูงใจให้พนักงาน                 
ในรัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้เนื่องจาก 
         - การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับผลกําไรสุทธิประจําปี ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชีที่ยังไม่สามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้ทุกแง่ทุกมุม 
         - รัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ดําเนินกิจการมีกําไรสูง ไม่ได้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจนั้น          
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีผลกําไรตํ่ากว่าหรือที่ประสบผลขาดทุนเพราะการที่
รัฐวิสาหกิจมีกําไรสูงอาจเนื่องมาจากลักษณะของกิจการหรือสินค้าของรัฐวิสาหกิจนั้น เป็นลักษณะผูกขาดหรือ
เป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่ได้รับโบนัสเต็มที่อยู่แล้ว
ย่อมไม่มีแรงจูงใจให้ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้นไปอีก 
         - รัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจดําเนินการมีประสิทธิภาพเท่ากับหรือมากกว่ารัฐวิสาหกิจ 
ที่มีกําไรสูง แต่ต้องประสบสภาวะการขาดทุน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
โดยไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร จึงทําให้ไม่มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปของโบนัสเลยก็ย่อมขาดแรงจูงใจที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพอีกเช่นกัน 
         - รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อยหรือบริการสงเคราะห์และ           
ไม่สามารถกําหนดราคาค่าสินค้าหรือราคาค่าบริการได้ตามต้นทุนที่เป็นจริงได้ เป็นผลให้รัฐวิสาหกิจแห่งนั้นๆ 
ประสบผลขาดทุนหรือมีกําไรน้อย พนักงานจึงไม่ได้รับโบนัสหรือได้รับโบนัสน้อยแม้ว่าผลงานประจําปีที่ไม่ใช่
กําไรสุทธิจะดีเพียงใดก็ตาม 
                                   
        ๒. การปรับปรุงระบบแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนตามระดับผลงาน 
           ระบบค่าตอบแทนหรือระบบแรงจูงใจเป็นหัวใจสําคัญของระบบประเมินผล         
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในรัฐวิสาหกิจ
และเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้รัฐวิสาหกิจดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และพบว่าระบบค่าตอบแทน           
ในปัจจุบัน ยังมีปัญหาข้อจํากัดอยู่หลายประการที่จะนํามาใช้ในการพิจารณาคุณค่าของแรงจูงใจกระตุ้นให้
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พนักงานทํางานเพื ่อปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื ่อง โดยจะกําหนดระบบค่าตอบแทนให้สะท้อน            
ถึงผลงานในระยะยาว การนําระบบและการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนของเอกชนมาใช้จะช่วยเพ่ิมคุณภาพ
ของการบริหาร โดยเพิ่มความรับผิดชอบเช่นเดียวกับปรับปรุงการดําเนินงาน สิ่งที่สําคัญคือโครงสร้างระบบ
ค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจจะต้องแข่งขันกับภาคเอกชนได้ มิฉะนั้นรัฐวิสาหกิจจะไม่สามารถสรรหาและรักษา
พนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ 
            รัฐวิสาหกิจที่เข้าสู่ระบบประเมินผลฯ จะได้รับแรงจูงใจหรือค่าตอบแทน ดังนี้ 
       (๑)  โบนัสพนักงานและลูกจ้าง จ่ายให้แก่รัฐวิสาหกิจที่เข้าสู่ระบบประเมินผลฯ ตามผลงาน 
ที่เกิดขึ้นจริงโดยกําหนดวงเงินสูงสุดที่จะจ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์เดิม (ร้อยละ ๙ ผลของกําไรสุทธิแต่ไม่เกิน             
๕ เท่าของเงินเดือน) ไว้ในช่วงผลงานระดับ ๓ (ปกติ) และเพิ่มขึ้นลดลงตามระดับผลงาน ดังนี้ 
 
วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการจ่ายโบนัสพนักงานตามผลงาน 
 

ระดับผลงาน วงเงินเพื่อจา่ยโบนัสที่คิดจาก 
ร้อยละของกําไรสุทธ ิ

(% ของกําไรสทุธิเพื่อจัดสรรโบนัส) 

แต่ไม่เกินจํานวนเทา่ของ 
เงินเดือนค่าจา้งเฉลี่ย 

(เท่า) 

๕.๐        (ดีขึ้นมาก)  ๑๑.๐๐ ๘.๐๐ 

๔.๕            ๑๐.๕๐ ๗.๐๐ 

๔.๐        (ดีขึ้น) ๑๐.๐๐ ๖.๐๐ 

๓.๕            ๙.๕๐ ๕.๕๐ 

๓.๐        (ปกติ) ๙.๐๐ ๕.๐๐ 

๒.๕ ๘.๕๐ ๔.๕๐ 

๒.๐        (ตํ่า) ๘.๐๐ ๔.๐๐ 

๑.๕ ๗.๕๐ ๓.๐๐ 

๑.๐        (ตํ่ามาก) ๗.๐๐ ๒.๐๐ 

                         
 
 
 
 
 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๑๐ 
 

(๒)  โบนัสกรรมการ  จ่ายให้โดยให้ฐานการคํานวณโบนัสเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมและ
กําหนดไว้ในช่วงผลงานระดับ ๓ (ปกติ) เป็นเปอร์เซ็นต์ตามระดับผลงานขึ้นหรือลง ดังนี้ 
 

ระดับผลงาน 
(คะแนน) 

จํานวนโบนสัที ่
ร้อยละของกําไรสุทธ ิ

(% ของกําไรสทุธิเพื่อจัดสรรโบนัส) 

๕.๐        (ดีขึ้นมาก)  ฐาน + ๑๐๐%  ของฐาน 

๔.๕            ฐาน + ๗๕%  ของฐาน 

๔.๐        (ดีขึ้น) ฐาน + ๕๐%  ของฐาน 

๓.๕            ฐาน + ๒๕%  ของฐาน 

๓.๐        (ปกติ) ฐานเท่ากับจํานวนโบนัสกรรมการต่อคนที่คํานวณได้จากกําไรสุทธิ 

            เพื่อจัดสรรโบนัสประจําปีบัญชีที่มีการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม 

๒.๕ ฐาน – ๒๕%  ของฐาน 

๒.๐        (ตํ่า) ฐาน – ๕๐%  ของฐาน 

๑.๕ ไม่มีโบนัส 

๑.๐        (ตํ่ามาก) ไม่มีโบนัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๑๑ 
 

 การประกาศจัดอันดับผลงานของรัฐวิสาหกิจประจําป ี  
 
  กระทรวงการคลังจะทํารายงานผลการดําเนินงานจริงของรัฐวิสาหกิจโดยรวม เรียงลําดับตาม
ระดับคะแนนผลงานและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รวมทั้งดําเนินการประกาศผลงานของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 

สรุปผลการตดัสินรางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี ๒๕๔๘-๒๕๕๔ 
 

รางวัล\ปี ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจ
ยอดเยี่ยมแห่งปี   

ไม่ได้กําหนดรางวัลประเภทนี้  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 

สาขาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ไม่ได้กําหนดรางวัลประเภทนี้  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

สาขาสถาบันการเงนิ ไม่ได้กําหนดรางวัลประเภทนี้  ธนาคารออมสิน 

๒. รางวัลคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจดีเด่น 

 การเคหะ
แห่งชาติ 

 การประปานคร
หลวง 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย 

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

 การไฟฟ้านคร
หลวง 

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

 

 การนิคมอุตสา
หรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 การไฟฟ้านคร
หลวง 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

รางวัลเกียรติยศ 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

รางวัลดีเดน่ 

 การประปานคร
หลวง 

รางวัลเกียรติยศ 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

รางวัลดีเดน่ 
การประปานครหลวง 

๓. รางวัลการบริหาร
จัดการองค์กรดีเดน่ 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด 

 การประปานครหลวง 
 การไฟฟ้านครหลวง 

 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด 

รางวัลเกียรติยศ 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด 

รางวัลดีเดน่ 

 การประปานครหลวง 
 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

รางวัลเกียรติยศ 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด 

รางวัลดีเดน่ 

 การประปานครหลวง 
 ธนาคารออมสิน 

รางวัลเกียรติยศ 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การประปานครหลวง 
รางวัลดีเดน่ 

 ธนาคารออมสิน 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

รางวัลเกียรติยศ 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การประปานครหลวง 
รางวัลดีเดน่ 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 
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รางวัล\ปี ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

๔. รางวัลการพัฒนาปรับ
สถานภาพองค์กร
ดีเด่น 

 ไม่ได้กําหนด
รางวัลประเภท
นี้ ในปี ๒๕๔๘ 

 บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด 

 การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 

 การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 ไม่มีรัฐวิสาหกิจ
ที่ผ่านการ
พิจาณาเกณฑ์ 

 องค์การเภสัชกรรม  การเคหะแห่งชาติ  บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) 

๕. รางวัลผู้นําองคก์ร
ดีเด่น 

  

ไม่ได้กําหนดรางวัลประเภทนี้  บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การประปานครหลวง 

 ธนาคารออมสิน 

๖. รางวัลการเปิดเผย
ข้อมูลดีเด่น 

ไม่ได้กําหนดรางวัลประเภทนี้  การประปานครหลวง 
 การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 การประปาส่วนภูมิภาค 

 การประปานครหลวง 
 การนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๗. รางวัลการดําเนินงาน
เพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเดน่ 

 ไม่ได้กําหนด
รางวัลประเภท
นี้ ในปี ๒๕๔๘ 

 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 

ดีเด่น 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

 บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 
ชมเชย 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารออมสิน 
 บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 ธนาคารออมสิน 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
 

 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๘. รางวัลนวัตกรรม
ดีเด่น 

  

ไม่ได้กําหนดรางวัลประเภทนี้ ดีเด่น 
 บริษัท วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย 
จํากัด 
 บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 
ชมเชย 
 การไฟฟ้านครหลวง 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 
 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ดีเด่น 
 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย  
 บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 
ชมเชย 
 บริษัท กสท         
โทรคมนามคม 
จํากัด (มหาชน) 

 องค์การเภสัชกรรม 
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รางวัล\ปี ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ชมเชยบุคคล 
 การประปานครหลวง 
 การประปาส่วนภูมิภาค 
 การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

๙. รางวัลการให้บริการ
ดีเด่น 

  

ไม่ได้กําหนดรางวัลประเภทนี้  ธนาคารออมสิน 

 ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

 บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด 

ไม่ได้กําหนด
รางวัลประเภทนี้ 
 ในปี ๒๕๕๔ 

๑๐. รางวัลการพัฒนาตาม
โครงการสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

ไม่ได้กําหนดรางวัลประเภทนี้  ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย 
จํากัด 

 ไม่ได้กําหนด
รางวัลประเภท
นี้ ในปี ๒๕๕๔ 

๑๑. รางวัลผลการ
ดําเนินงานดีเด่น  

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 

เกียรติยศ 

 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

 บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 
ดีเด่น 

 การไฟฟ้านครหลวง 

 บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด 

 ในปี ๒๕๕๒ 
เปลีย่นเป็นรางวัล
รัฐวิสาหกิจยอด
เยี่ยมแห่งปี และ
ได้รับเพียง ๑ 
แห่งเท่านั้น 

- - 
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 หลักการ  
  เป็นการวัดความสามารถในการดําเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายต่างๆ ที่รัฐวิสาหกิจได้รับ  
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเจ้าสังกัด และกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นโดยพิจารณา
เพื่อกําหนดเป็นตัวช้ีวัดเฉพาะนโยบายที่สําคัญและ/หรือนโยบายที่รัฐวิสาหกิจได้รับมอบ เพื่อดําเนินการโดยเฉพาะ 
 

 แนวทางการดําเนินการ  
  แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายจะเป็นการพิจารณาจาก 
  ๑. นโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเจ้าสังกัด/กระทรวงการคลังที่มอบหมายให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
โดยเฉพาะกลุ่ม หรือนโยบายสําหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในภาพรวม ซึ่งกระทรวงการคลัง (สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : สคร.) และที่ปรึกษาจะสรุปเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
(PAC) 
  ๒. การหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง (สคร.) กับกระทรวงเจ้าสังกัด (คณะกรรมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ) โดยจะเป็นการพิจารณาเพื่อกําหนดเป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายในประเด็น                 
ซึ่งกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นและกระทรวงเจ้าสังกัดในฐานะผู้กํากับดูแลต้องการกําหนดเป็นทิศทาง/ 
แนวทางการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในกรณีที่ 
                        ๑) ไม่ได้ถูกระบุไว้ในแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ หรือแผนวิสาหกิจ 
       ๒) ระบุไว้ในแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ หรือแผนวิสาหกิจ แต่ขาดความชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่
กระทรวงการคลังหรือกระทรวงเจ้าสังกัดเห็นสมควร 
  ทั้งนี้ ภายหลังการพิจารณาหารือและแจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบและกําหนดเป็นตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายแล้ว รัฐวิสาหกิจจะต้องทําการปรับปรุง/เพิ่มเติม แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ หรือแผนวิสาหกิจ เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องตามที่ได้รับแจ้งและกําหนดเป็นตัวช้ีวัดและเป้าหมายแล้วต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานตามนโยบาย 
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แนวทางการดําเนินการสําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายจะเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การกําหนดเป้าหมาย  
 
  ๑. หาก PAC สคร. คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และที่ปรึกษาพิจารณาว่า นโยบายที่
รัฐวิสาหกิจได้รับมอบหมายนั้นเป็นรูปธรรมสามารถวัดได้ชัดเจน เช่น นโยบายการเพิ่มรายได้/ลดค่าใช้จ่าย        
ของรัฐวิสาหกิจ โดยที่รัฐวิสาหกิจยังมีขีดความสามารถที่จะดําเนินการได้ดีกว่านโยบายท่ีรัฐวิสาหกิจได้รับ
มอบหมาย เนื่องจากเป็นการกําหนดนโยบายขั้นตํ่า เป็นต้น แนวทางการกําหนดเป้าหมาย ได้แก่ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ทําไม่ได้ตามนโยบาย
ที่กําหนด 

- ทําได้ตามนโยบาย 
ที่กําหนด 

ทําได้ระหว่างค่า ๕ 
และค่า ๓ 

ทําได้ดีกว่านโยบาย 
ที่กําหนดมาก 

     

 
                        การกําหนดเป้าหมายจะยึดหลักการของเป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch target) โดยอาศัย   
การพิจารณาประกอบจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
     ๑) แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ หรือแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 
     ๒) ค่า Benchmark หรือค่ามาตรฐานของธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
     ๓) เส้นแนวโน้ม (Trend line) สําหรับในกรณีที่ข้อมูลมีอัตราการเติบโตที่สม่ําเสมอ 

แผนธุรกิจ  แผนกลยุทธ์  หรือ            
แผนวิสาหกิจ 

นโยบายของรัฐบาล                  

   PAC  สคร.  คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ                   
ท่ีปรึกษาร่วมกันพิจารณากําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับ 3 

หมายเหต ุ:  คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจได้มีมติครัง้ท่ี ๑๕/๒๕๔๖ เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ เห็นขอบให้กรณี    
                ท่ีรัฐวิสาหกจิยังไมม่ีการแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพให้พจิารณากําหนดตวัช้ีวดัและค่าเปา้หมาย 
                ระดับ ๓ กับปลัดกระทรวงเจา้สงักัดของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
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              ๔) ปัจจัยภายนอกและภายใน สภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะธุรกิจ/อุตสาหกรรมในปีนั้นๆ   
                       ๕) ผลการดําเนินงานในอดีต เช่น ค่าเฉลี่ยในอดีต หรือผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดในอดีต     
                          ที่ผ่านมา โดยที่ผลการดําเนินงานในปีปัจจุบันไม่ควรด้อยกว่าในปีที่ผ่านมา                     
                          (Self – improvement) 
  ๒. หาก PAC สคร. คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และที่ปรึกษาพิจารณาว่านโยบายที่
รัฐวิสาหกิจได้รับมอบนั้นเป็นรูปธรรมสามารถวัดได้ชัดเจนและเป็นการผลักดันรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มความสามารถที่
รัฐวิสาหกิจจะดําเนินการได้แล้ว หรือเป็นนโยบายที่สมควรประเมินเฉพาะในขอบเขตที่ว่ารัฐวิสาหกิจสามารถ
ดําเนินการได้สําเร็จหรือไม่เท่านั้น แนวทางการกําหนดเป้าหมายได้แก่ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ทําไม่ได้ตามนโยบาย
ที่กําหนด 

- - - ทําได้ตามนโยบาย 
ที่กําหนด 
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  หลักการ  
  เป็นการวัดผลประกอบการที่สะท้อนการดําเนินงานหลักของรัฐวิสาหกิจ ทั้งด้านการเงิน 
(Financial) และไม่ใช่การเงิน (Non-financial) โดยการกําหนดตัวช้ีวัดที่พิจารณาใช้สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
ตามความเหมาะสม โดยที่ 
  ๑.  กรณีตัวช้ีวัดทางการเงินนั้นจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะจากตัวช้ีวัดพ้ืนฐานที่กําหนดเป็น
กรอบของเกณฑ์ประเมินผลฯ ๖ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 

ตัวชี้วัดทางการเงนิ  (Financial) หมายเหต ุ

๑. EVA ๑.  วัดความสามารถในการทํากําไร  และ/หรือ       
     การบริหารสินทรัพย์ 

๒. ROA ๒.  วัดการบริหารสินทรัพย์ 

๓. Profitability : EBITDA, Profit margin, etc. ๓.  วัดความสามารถในการทํากําไร 

๔. Human Productivity : Net Profit / personnel ๔.  วัดความสามารถในการทํากําไร 

๕. Cost : Cost / personnel, Cost / unit  
    product. or serviced, etc 

๕.  วัดความสามารถในการทํากําไร  (โดยการ 
     ควบคุมต้นทุน) 

๖. Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR) ๖.  วัดความสามารถในการชําระคืนหนี้ 

 
                      ทั้งนี้ จากการพิจารณาสถานะ/ความสามารถทางการเงินขององค์กรโดยทั่วไปนั้น
ประกอบด้วยการพิจารณาถึง 
               ๑) สภาพคล่อง 
        ๒) ความสามารถในการทํากําไร 
       ๓) การบริหารสินทรัพย์ 
                        ๔) ความสามารถในการชําระหนี้    
  จะเห็นได้ว่า ตัวช้ีวัดพ้ืนฐานที่กําหนดเป็นกรอบขึ้นของเกณฑ์ประเมินผลฯ ๖ ตัวช้ีวัดข้างต้น 
ครอบคลุมใน ๓ ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการทํากําไร การบริหารสินทรัพย์ และความสามารถในการชําระคืนหนี้  
ซึ่งสําหรับด้านสภาพคล่องนั้น รัฐวิสาหกิจทั่วไปโดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง เนื่องจากสินทรัพย์
ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีสภาพคล่องสูง ดังนั้นจึงไม่กําหนดตัวช้ีวัด ในมุมมองด้านสภาพ

ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๑๘ 
 

คล่องทางการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการขาดทุนสามารถพิจารณาสภาพคล่อง
ในแง่ของตัวช้ีวัดอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR)   
  ๒. กรณีตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น จะพิจารณาจากตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลการดําเนินงานหลัก
ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังจะพิจารณาจากตัวช้ีวัด                 
ที่เป็นตัวช้ีวัดมาตรฐานของธุรกิจ/อุตสาหกรรม โดยที่จํานวนของตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่ทางการเงินจะกําหนดให้มีจํานวน  
ไม่มากกว่า ๕ ตัวช้ีวัด ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพหรือแสดงถึงประสิทธิผลของ               
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตามตัวอย่างของประเภทตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน ดังนี้ 
 

ประเภทตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงนิ 
(Non-financial Indicators : Sample by category) 

๑.  Human  Productivity  / Productivity 
๒.  Utilization 
๓.  Loss / Defect 
๔.  Quality  of  product / service 
๕.  Etc. 

 
 

 แนวทางการดําเนินการ  
 
  แนวทางการดําเนินการสําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายจะเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รัฐวิสาหกิจส่งแผนธุรกิจ              
แผนกลยุทธ์  หรือแผนวิสาหกจิ         

PAC  สคร. คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ     
ที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับ ๓           
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 การกําหนดเป้าหมาย  
 
  การกําหนดเป้าหมายจะยึดหลักการของเป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch target) โดยอาศัย             
การพิจารณาประกอบจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
  ๑ .  ผลอันสืบเนื่องจากนโยบายของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล กระทรวงเจ้าสังกัดหรือ
กระทรวงการคลัง 
  ๒.  แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ หรือแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 
  ๓.  กําหนดค่า Benchmark หรือค่ามาตรฐานของธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
  ๔.  กําหนดจากเส้นแนวโน้ม (Trend line) สําหรับในกรณีที่ข้อมูลมีอัตราการเติบโตที่สม่ําเสมอ 
  ๕.  ปัจจัยภายนอกและภายใน สภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะธุรกิจ/อุตสาหกรรมในปีนั้นๆ  
  ๖ .  ผลการดําเนินงานในอดีต เช่น ค่าเฉลี่ยในอดีต หรือผลการดําเนินงานที่ ดีที่สุด            
ในอดีตที่ผ่านมา โดยที่ผลการดําเนินงานในปีปัจจุบันไม่ควรด้อยกว่าในปีที่ผ่านมา (Self-improvement) 
  ๗.  การ  Targeting 
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 หลักการ  
  รัฐวิสาหกิจจะต้องมีการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุผลการดําเนินงาน
ได้ตามที่คาดหวังไว้ และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างศักยภาพสําหรับอนาคต โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
ทั้งจากพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ การดําเนินการและ/หรือกระบวนการหลักซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ถูกนํามาประเมินผลฯ นั้น ประกอบด้วย 
 

เกณฑ์วัดผลการดําเนินงาน ด้านการบริหารจัดการองค์กร  

๑.  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
๒.  การบริหารความเสี่ยง  
๓. การควบคุมภายใน  
๔. การตรวจสอบภายใน  
๕. การบริหารจัดการสารสนเทศ  
๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
โดยในการประเมินผลดังกล่าวจะอาศัยหลักการดังต่อไปนี้ 
  ๑. ในแต่ละเกณฑ์วัด ซึ่งได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นจะประเมิน
โดยพิจารณาใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
     ๑.๑ ระบบหรือกระบวนการที่มีอยู่ 
             ๑.๒ การปฏิบัติจริง 
                      ๑.๓ ผลลัพธ์ที่ปรากฏ 
  ๒. ในบางประเด็นจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหว่างรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ 
ด้วยกัน และเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  (ถ้ามี)  
  ๓. ในบางประเด็นจะไม่พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระหว่างรัฐวิสาหกิจ แต่จะพิจารณา             
จากปัจจัยเฉพาะของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เช่น ความจําเป็นขององค์กร สภาพธุรกิจ การดําเนินการตามนโยบาย ฯลฯ 
 
 

การบริหารจัดการองค์กร 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๒๑ 
 

 แนวทางการดําเนินการ  
 
แนวทางการดําเนินการสําหรับเกณฑ์วัดด้านการบริหารจัดการองค์กรจะเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งให้รัฐวิสาหกิจทราบถึงกรอบเกณฑ์วัดด้านการ        
บริหารจัดการองค์กร โดย PAC สคร. หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษาร่วมกันพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายของเกณฑ์วัดที่ ๑ (การดําเนินงาน          
ตามนโยบาย) และเกณฑ์วัดที่ ๒ (ผลการดําเนินงาน         
ของรัฐวิสาหกิจ) ณ ต้นปี                            

PAC ประเมินผล ณ สิ้นปี ตามเกณฑ์ที่กําหนด       
และแจ้งให้รฐัวิสาหกจิทราบ โดย สคร. และที่ปรึกษา
นําเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์                             

รัฐวิสาหกิจนําเสนอและ 
รายงานสรุป ณ สิ้นปี 

คณะอนุกรรมการฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กร (ข้อ ๓) 
พิจารณาเกณฑป์ระเมินข้อ ๓ 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๒๒ 
 

 หลักเกณฑ์การการประเมินผลฯ  
 
  ๑.  การกําหนดน้ําหนัก 
       ในการกําหนดน้ําหนักในการประเมินผลฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้ง ๖ หัวข้อ   
ได้กําหนดน้ําหนักในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมินการบริหารจัดการองค์กร น้ําหนัก (ร้อยละ) 

๑. บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ๖ 

๒. การบริหารความเสี่ยง ๗ 

๓. การควบคุมภายใน ๔ 

๔. การตรวจสอบภายใน ๖ 

๕. การบริหารจัดการสารสนเทศ ๖ 

๖. การบริหารทรัพยากรบุคคล ๖ 

รวม ๓๕ 

 
  ๒.  วิธีการประเมิน 

       •  ประเมินโดยคณะกรรมการสาขาที่รับผิดชอบแต่ละรัฐวิสาหกิจ โดยอาศัยข้อมูล              
จากกระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                 
บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษา และการพบปะและสัมภาษณ์คณะกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจประกอบ             
การพิจารณาให้คะแนน โดยที่บทวิเคราะห์ของที่ปรึกษาได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นและจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๒๓ 
 

 

กรอบระยะเวลาการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

ขั้นตอน กําหนดเวลา การปรับลดคะแนน 

๑. การจัดทําบันทึกข้อตกลง 

๑.๑ รฐัวิสาหกจิส่งร่างแผน/งบประมาณ/ตัวช้ีวัดฯ/
ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงองค์กรตาม
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯที่ผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

๒ เดือนก่อนเริ่มปีบัญช ี รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการล่าช้า
จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 
๐.๐๕ คะแนน  

๑.๒ สคร. ส่งออกร่างบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อลงนาม ๒ เดือนหลังเริ่มปีบัญช ี  

๑.๓ รัฐวิสาหกิจส่งความเห็นแย้ง (ถ้ามี) ภายใน ๓๐ วัน หลัง สคร. 
ส่งออกร่างฯ 

 

๑.๔ (หรือ) รฐัวิสาหกิจลงนามและส่งคืนบันทึก
ข้อตกลงฯ 

ภายใน ๓๐ วัน หลัง สคร. 
ส่งออกร่างฯ 

รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการล่าช้า
จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 
๐.๐๕ คะแนน 

๑.๕ SubPAC หรือ PAC พิจารณาความเห็นแย้ง 
(ถ้ามี) ความเห็นของ PAC ถือเป็นที่สุด 

โดยเร็วหลังจากรัฐวิสาหกจิมี
ความเห็นแย้ง 

 

๑.๖ รัฐวิสาหกิจลงนามและสง่คืนบันทึกข้อตกลงฯ ภายใน ๑๕ วันหลัง สคร. 
ส่งออกร่าง 

รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการล่าช้า
จะถูกปรับลดวันละ ๐.๐๕ 
คะแนน 

๒. การประเมนิผลฯ 

๒.๑ รัฐวิสาหกิจส่งรายงานประเมินผลประเมินราย
ครึ่งปี  

ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้น
ไตรมาสที่ ๒ 

 

๒.๒ รัฐวิสาหกิจส่งข้อมูลเบ้ืองต้นของการบริหาร
จัดการองค์กร (ข้อ ๓) 

ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นปี รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการล่าช้า
จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 
๐.๐๕ คะแนน 

๒.๓ รัฐวิสาหกิจส่งข้อมูลเบ้ืองต้นข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นปี รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการล่าช้า
จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 
๐.๐๕ คะแนน 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๒๔ 
 

ขั้นตอน กําหนดเวลา การปรับลดคะแนน 

๒.๔ ผลการประเมินแล้วเสร็จ ภายใน ๔ เดือนหลังสิ้นปี 
(รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 
และปีปฏิทิน) 
ภายใน ๓ เดือนหลังสิ้นปี
บัญชี (รฐัวิสาหกิจปีพิเศษ) 

 

๒.๕ สคร. ประกาศผลการประเมินทางเว็บไซต์ 
สคร. 

หลัง PAC อนุมัติผลโดยเร็ว  

๒.๖ สคร. แจ้งประเด็นของปัญหาและข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ  

หลัง PAC อนุมัติผลโดยเร็ว  

๒.๗ สคร. แจ้งคะแนนประเมนิผลอย่างเป็น
ทางการ 

นับต้ังแต่วันที่ สคร. ได้รับ
แจ้งจากสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๒๕ 
 

ขั้นตอนการขอทบทวนตัวชีวั้ดและคา่เปา้หมายตามระบบประเมนิผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ   
 

ขั้นตอน กระบวนการ 

๑) ก่อนลงนามใน
บันทึกข้อตกลงฯ 
 

 ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ สคร. จัดส่งร่างบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อพิจารณาลงนาม           
หากรัฐวิสาหกิจมีความเห็นขัดแย้งให้ทําหนังสือแจ้งต่อ สคร. 

 สคร. นําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลฯ ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลฯ     
ถือเป็นที่สุด 
 

๒) ระหว่างการ
ดําเนนิงานประจําป ี

 กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
รัฐวิสาหกิจ หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ซ่ึงเป็นเหตุสุดวิสัย ให้รัฐวิสาหกิจแจ้งต่อ สคร.       
เพื่อขอทบทวนหรือปรับปรงุตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายทันทีท่ีมีเหตุการณ์ดังกลา่วเกิดขึน้ 

 สคร. แจง้ต่อที่ปรกึษาด้านการประเมินผลฯ และรวบรวมไว้เปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
ตอนสิ้นป ี
 

  กรณีรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐวสิาหกิจ 
หรือไม่สามารถคาดการณไ์ด้ซ่ึงเปน็เหตุสุดวิสัยจนตอ้งปรบัแผนการดาํเนินงาน และ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเห็นชอบการปรับปรงุแผนดังกล่าว ให้รัฐวิสาหกิจขอทบทวนตัวชี้วัด
และเปา้หมายให้สอดคล้องกบัแผนงานที่มีการปรับปรุง โดยให้นําเสนอต่อกระทรวงเจ้าสงักัด
ภายใน ๗ วันนบัจากวันที่คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอตอ่ สคร.  

 สคร. และท่ีปรึกษาฯ จะนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินผลตอนสิ้นปีบัญชี สคร. และที่ปรึกษาฯ          
จะนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดและเป้าหมาย
เพื่อใช้ในการประเมินผลตอนสิ้นปีบัญชี และ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและ       
ค่าเป้าหมายอย่างมีนัยสาํคัญ จะมีการจัดทําเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฯ         
โดยจะต้องมีการลงนามทั้งกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลัง 

 สคร. แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงฯ ให้รัฐวิสาหกิจทราบ 
 

๓) สิ้นสุดป ี  กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
รัฐวิสาหกิจ หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ซ่ึงเป็นเหตุสุดวิสัย ให้รัฐวิสาหกิจแจ้งต่อ สคร. 
พร้อมรายงานการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี  

 สคร. และท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลฯ นาํเสนอประเด็นที่รัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบ 
พร้อมผลการประเมินประจาํปีต่อคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อพิจารณา 
ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลฯ ต่อไป 

 
 

หมายเหตุ: จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



คู่มือระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 

  
   
                สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง                                                          ๒๖ 
 

 

เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และน้ําหนัก 
 

 

หัวข้อ น้ําหนัก (ร้อยละ) 

รัฐวิสาหกิจทีเ่ป็นบรษิัทจดทะเบียน ๑๐๐ 

๑. ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ข้อ ๒ ) ๖๕ 

๒. การบริหารจัดการองค์กร (ข้อ ๓) ๓๕ 

รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบยีน ๑๐๐ 

๑. การดําเนินงานตามนโยบาย (ข้อ ๑) ๒๐ (+/-๑๐) 

๒. ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ข้อ ๒ ) ๔๕ (+/-๑๐) 

๓. การบริหารจัดการองค์กร (ข้อ ๓) 
๓.๑ บทบาทของคณะกรรมการ (๖%) 
๓.๒ การบริหารความเสี่ยง (๗%) 
๓.๓ การควบคุมภายใน (๔%) 
๓.๔ การตรวจสอบภายใน (๖%) 
๓.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ (๖%) 
๓.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล (๖%) 

๓๕ 
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ตัวชี้วัดร่วม 

 
 

ตัวชี้วัดร่วม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

หมายเหต ุ

ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ๕ ใช้กับรัฐวิสาหกิจที่มีมลูค่างบลงทุนสูงและ    
มีนัยสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ นอกจากนั้นให้เป็นดุลยพินิจ
คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงที่จะ
กําหนด 

ระบบ EVM  
- การวัดผลงาน EP เทียบกับเปา้หมาย 
 
 
 
- การดําเนนิงานตามระบบ EVM 

๑๐ – ๑๕ 
๕ – ๑๐ 

 
 
 
๕ 

ใช้กับรัฐวิสาหกิจในโครงการ ดังนี้ 
- EP รัฐวิสาหกิจทั่วไป ร้อยละ ๕/ 
รัฐวิสาหกิจ Listed company ร้อยละ ๑๐ 
โดยกําหนดเป้าหมายเทียบกับแผนปฏิบัติการ
ของรัฐวิสาหกิจ 
- EVM ใช้เกณฑ์ตามท่ีคณะอนุกรรมการ   
เพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจเห็นชอบ 

การดําเนินการตามโครงการไทยเข้มแข็ง  
(เริ่มปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๕) 

๕ กําหนดเป็นตัวช้ีวัดเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนภายใต้โครงการไทย
เข้มแข็ง และกาํหนดเป็นตัวช้ีวัดเพื่อติดตาม
ผลของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การใชส้ินทรัพย์ที่มีอยู่ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจ 
(Synergy) 

๕ ประเมินการดําเนินงานตามแผนภายใต้หัวข้อ
การดําเนินงานตามนโยบาย (ข้อ ๑) โดยมี
น้ําหนักร้อยละ ๕ 
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ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
 

 
  ในปี ๒๕๕๐ คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงระบบประเมินผลฯ            
โดยมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการยกระดับการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ โดยได้เห็นชอบให้มีการประยุกต์
รูปแบบการประเมินตนเอง (Self Assessment) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA) เข้ากับระบบประเมินผลฯ ปัจจุบัน โดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้มีมติให้ใช้ช่ือ
ระบบประเมินผลฯ ที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่า ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Performance Appraisal: SEPA) นอกจากนั้น คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดูแล
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อทําหน้าที่พิจารณาแนวทางการนําระบบ SEPA มาใช้ในการประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นทางการ 
  สําหรับระบบ SEPA นั้น เป็นระบบการประเมินที่ได้เชื่อมโยงมุมมองของการพัฒนาประเทศ
ในบริบทของรัฐวิสาหกิจเข้าไปในระบบด้วย ระบบ SEPA จึงนับเป็นระบบการประเมินตนเองของรัฐวิสาหกิจ 
และการให้ข้อมูลป้อนกลับ รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ โดย
ระบบ SEPA มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเกณฑ์ประเมินทั่วๆไป คือ เป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ สามารถ
ใช้ร่วมกับเครื่องมือการจัดการทั่วไป และสามารถปรับใช้กับทุกรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเป้นเกณฑ์ที่สนับสนุนมุมมอง
ในเชิงระบบ (System Perspective) เพื่อให้เป้าประสงค์ของรัฐวิสาหกิจสอดคล้องไปในแนวเดียวกันทั้งองค์กร 
การบริหารจัดการที่บูรณาการส่วนประกอบสําคัญต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยมของหลักเกณฑ์ (SEPA Core Value) 
บริบทของรัฐวิสาหกิจ (Organization Profile) เกณฑ์การประเมินฯ ทั้ง ๗ หมวด (๗ Criteria) ที่ประกอบด้วย
คําถามต่างๆ ซึ่งเน้นที่กระบวนการและผลการดําเนินการ แนวทางการให้คะแนนสําหรับกระบวนการ
ดําเนินงานและผลลัพธ์ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ ความเป็นเหตุและผล ตลอดจนการเชื่อมโยงของหมวดต่างๆ ของเกณฑ์  
  หัวใจของระบบ SEPA อยู่ที่บริบทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหมายถึงวิธีการดําเนินงาน               
ของรัฐวิสาหกิจ สภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน ความสัมพันธ์ที่สําคัญในการดําเนินงาน ตลอดจนความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมระบบการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจโดยรวม ประกอบด้วย
เกณฑ์ทั้ง ๗ หมวด ซึ่งระบุลักษณะของการดําเนินงานและผลลัพธ์ที่รัฐวิสาหกิจบรรลุ ได้แก่ การนําองค์กร 
(หมวด ๑) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (หมวด ๒) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (หมวด ๓) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(หมวด ๕) การจัดกระบวนการ (หมวด ๖) และผลลัพธ์ (หมวด ๗) โดยการดําเนินงานทุกอย่าง มุ่งสู่ผลลัพธ์         
ซึ่งประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้า การเงิน และตลาด การดําเนินงานภายใน รวมถึง     
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ด้านบุคลากร การกํากับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม ระบบทั้งหมดอยู่บนพื้นฐาน
ของการวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ (หมวด ๔) ซึ่งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผล ปรับปรุงผลการดําเนินการและความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ระบบที่ใช้ข้อมูลจริงและองค์
ความรู้เป็นแรงผลักดัน 
  สําหรับรัฐวิสาหกิจที่จะนําระบบ SEPA ไปใช้ในองค์กรนั้น จะเริ่มต้นด้วยการประเมินตนเอง
ในแต่ละหมวด ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจทราบจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities 
for Improvement) ตามคําถาม และตามระดับการพัฒนาของกระบวนการและผลการดําเนินการที่กําหนดไว้
ในแนวทางการให้คะแนน รวมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) และ
แผนพัฒนาองค์กรตามระบบ SEPA (SEPA Roadmap) ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นเอกสารสําคัญที่จะใช้ในการ
ประเมินรัฐวิสาหกิจ 
   

 
 
 

องค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Framework) 
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กรอบระยะเวลาและขั้นตอนการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ที่อยู่ในระบบ SEPA 

 

 
ขั้นตอน กําหนดเวลา 

๑. การจัดทําบันทึกข้อตกลง 

๑.๑ รัฐวิสาหกิจส่งรายงานประเมินตนเอง พร้อมจุดแข็งและโอกาสที่ควร
ปรับปรุง (Strenght and OFIs) และแผนการปรับปรุงขององค์กร 
(Roadmap) ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๓ เดือนก่อนสิ้นปีบัญชี 

๑.๒ รัฐวิสาหกิจส่งร่างตัวช้ีวัดตามมุมมอง SEPA พร้อมร่างแผน/
งบประมาณ/ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงองค์กรตามข้อเสนอแนะจาก  
ผลการประเมนิฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ 

๒ เดือนก่อนเริ่มปีบัญชี 

๑.๓ สคร. ส่งออกร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อลงนาม ๒ เดือนหลังเริ่มปีบัญชี 

๑.๔ รัฐวิสาหกิจลงนามและสง่คืนบันทึกข้อตกลงฯ หรือส่งความเห็นแย้ง 
(ถ้ามี) 

ภายใน ๓๐ วันหลัง สคร. สง่ออกร่าง
บันทึกข้อตกลงฯ 

๑.๕ คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงฯ (SubPAC) หรือ
คณะกรรมการประเมินผลฯ (PAC) พิจารณาความเห็นแย้ง (ถ้ามี) 
ความเห็นของ PAC ถือเป็นที่สุด 

โดยเร็วหลังจากรัฐวิสาหกิจมีความเห็นแย้ง 

๑.๖ รัฐวิสาหกิจลงนามและสง่คืนบันทึกข้อตกลงฯ ภายใน ๑๕ วันหลัง สคร. สง่ออกร่าง
บันทึกข้อตกลงฯ 

๒. การประเมินผลฯ 

๒.๑ รัฐวิสาหกิจส่งรายงานผลประเมินรายครึ่งป ี ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นไตรมาสที ่๒ 

๒.๒ รัฐวิสาหกิจส่งข้อมูลเบ้ืองต้นของการประเมินผล ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นปีบัญช ี

๒.๓ ผลการประเมินแล้วเสร็จ ภายใน ๔ เดือนหลังปีบัญช ี(สําหรับ
รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและปีปฏิทิน) 
ภายใน ๓ เดือนหลังปีบัญชี (สําหรับ
รัฐวิสาหกิจปีพิเศษ) 

๒.๔ สคร. ประกาศผลประเมินทางเว็บไซต์ สคร.  หลัง PAC อนุมัติผลฯ โดยเรว็ 

๒.๕ สคร. แจ้งประเด็นของปัญหาและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ หลัง PAC อนุมัติผลฯ โดยเรว็ 
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ขั้นตอน กําหนดเวลา 

๒.๖ สคร. แจ้งคะแนนประเมนิผลอย่างเป็นทางการ นับต้ังแต่วันที่ สคร. ได้รับแจ้งจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๒.๗ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจลงนามรับทราบผลคะแนน ภายใน ๓๐ วันหลัง สคร. แจ้งคะแนน 

๒.๘ รัฐวิสาหกิจส่งข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงองค์กรตามข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ภายใน ๖๐ วันหลัง สคร. แจ้งคะแนน
และประเด็นปัญหา 

 


