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สวนที่ 1 : ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน 

1. แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

ช่ือหนวยงาน    สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

วิสัยทัศน   
เปนผูนาํในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐ 

ในการพฒันาประเทศอยางย่ังยืน 

พันธกิจ/ภารกิจ   
1. เสนอแนวทาง  มาตรการ  ในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจ   
2. กํากับ ดูแล วิเคราะหและติดตามประเมนิผลรัฐวิสาหกิจเพื่อให

ดําเนนิการตามนโยบายของรัฐ   

3. บริหารจัดการหลักทรัพยของรฐัใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคา 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีพลัง 

เปาประสงค   
รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่มีพลัง  มีศักยภาพในการเปนกลไกของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคม และการแขงขันของประเทศ 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพฒันากฎหมายของ สคร. 
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ

รัฐวิสาหกิจ 

3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปรับโครงสรางทางการเงินของรัฐวิสาหกิจที่
ขาดทุน 

4. จํานวนรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเปนบริษทัจํากัดหรือมหาชน หรือระดมทุนในตลาด

หลักทรัพย (แหง) 

5. จํานวนรัฐวิสาหกิจที่เขาระบบประเมินผล (แหง/ป) 

6. จํานวนหลักสูตรที่จัดสัมมนา/อบรม ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(หลักสูตร) 
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กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร 

1. สรางมูลคาเพ่ิมและสรางความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงการ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ และพลิกฟนกิจการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทนุ  โดยมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล                

และการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทหรือบริษัทมหาชน  หรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย         

แหงประเทศไทย รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาตข้ึินเพื่อเปนองคการกลาง มหีนาที่ดแูล และ

พัฒนาการบรหิารจัดการรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2. ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการสรรหาผูบริหารที่เปนมืออาชีพ 

ยกระดับการคดัเลือกผูบริหารจาก Directors’ Pool และการติดตามประเมินผลผูบรหิาร รวมทั้งการ

สนับสนนุใหมกีารจัดสัมมนาและฝกอบรมที่เหมาะสมใหกับผูบริหารรัฐวิสาหกิจ   

3. พัฒนากฎหมายและผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวมากขึ้น  

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  ปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และสภาพแวดลอม 

เปาประสงค  

การจัดตั้งองคกรกํากับดแูลที่เก่ียวของกับการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนสนบัสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลที่

เก่ียวของกับบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธหลัก 

สนับสนนุและผลักดันใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีกลไกการกํากับดแูลที่

เก่ียวของกับการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน โดยแยกบทบาทการเปนผูกํากับดูแล (Regulator) และ

บทบาทของการเปนผูใหบรกิาร (Operator) อยางชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหมีกฎหมายประกอบ

กิจการรายสาขาเพื่อมิใหมีการใชอํานาจผกูขาดโดยไมเปนธรรมทั้งตอผูบริโภคและผูประกอบการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 

เปาประสงค  

รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ด ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
1. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยกระดบัมาตรฐานระบบธรรมาภบิาล             

ในรัฐวิสาหกิจ 

2. ประชาชนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น 

กลยุทธหลัก 
1. ยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภบิาลในรัฐวิสาหกิจใหเทยีบเทามาตรฐานสากล โดย

ปรับปรุงและกําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ และแกไขกฎระเบียบ 

2. พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยการกําหนดหลักเกณฑและจัดทาํคูมือ
การกํากับดูแลที่ดีใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเพ่ือความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย 

3. ประชาสัมพันธตอสาธารณะและผูเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนารัฐวิสากิจ โดยเผยแพร
ขอมูล และจัดทําส่ือประชาสมัพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

พัฒนารัฐวิสาหกิจแกประชาชนทั่วไป 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร. 

เปาประสงค  

สคร. เปนองคกรที่ทันสมัย บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจ 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

1. รอยละของจํานวนบคุลากรที่ไดรับการพฒันาขีดสมรรถนะตรงตามที่กําหนดไวใน 

Blueprint for change 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารองคความรู 
3. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากร สคร. ตอการปฏิบัติราชการ 
4. ระดับคณุภาพของการจัดการสารสนเทศ 

กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรที่กําหนดไว

อยางเปนระบบ โดยสนบัสนุนใหขาราชการอบรมในหลกัสูตรตางๆ และจัดอบรม/สัมมนาในหลักสูตร

ที่สําคัญและจาํเปน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะและองคความรูใหมๆ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงาน และให สคร.เปลี่ยนแนวการทํางานจากหนวยงานกํากับดแูลเชิงรับ เปนหุนสวนการพฒันา

เชิงรุก 

2. บริหารจัดการความรูอยางมีระบบ สรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน และถายทอดความรู

ระหวางบุคลากรของ สคร. 

3. สรางบรรยากาศและวฒันธรรมในการทํางานที่ด ีมีการวางแผนพฒันาความกาวหนาใน

สายอาชีพของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตังิานใหเปนธรรม โปรงใส  และ

สรางระบบแรงจูงใจที่เหมาะสม 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ โดยการพัฒนาระบบการ
จัดการเอกสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูลตางๆ  การเชื่อมโยงและการใชขอมูล

เพ่ือใชวิเคราะหไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ รวมทั้งการมีเว็บไซตที่เปนแหลงขอมูล

และเปนชองทางในการประชาสัมพันธและส่ือสารระหวางประชาชนกบั สคร. 

 
2.  ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 

2.1 ประวัติความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมตัิใหกรมบญัชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายไดเปน

กองรัฐวิสาหกิจ    ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  

2520  เพ่ือรับผดิชอบดแูลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไดกวางขวางและมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน  โดยเนนการควบคุมและกําหนดนโยบายดานการเงิน  การบญัชี  และการบริหารงานบคุคลของ

รัฐวิสาหกิจ 
ตอมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ไดปรับเปลี่ยนภารกิจจากการควบคุม

และปฏิบตัิการมาเปนการกาํกับดูแล  ใหคําปรึกษา  แนะนาํสงเสริม  และสนบัสนนุ  ตลอดจน

กระจายอํานาจดานการเงินการคลังไปใหสวนราชการตาง ๆ และภูมภิาคมากขึ้น  นอกจากนี้ไดรวม

หนวยงานที่มภีารกิจความรับผดิชอบในลกัษณะใกลเคยีงกันเปนสวนราชการเดียวกัน  โดยมีฐานะ        

สูงกวากอง  จงึปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังเสียใหม  

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ  เหมาะสม  และสอดคลองกับสภาพงาน

ดังกลาว  และเนื่องจากการแบงสวนราชการภายในกรมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ตามนัยมาตรา 8 

วรรคสี่  แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 “กองรัฐวิสาหกิจ” จึง

เปลี่ยนฐานะเปน “สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ”  ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  2538   
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  ภาครัฐไดใหความสําคญัอยางย่ิงในการปรับปรุงพัฒนา

รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกรัฐวิสาหกิจ
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และเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสินของรัฐ  ดังนั้น  สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 

(สรส.)  ซึ่งเปนหนวยงานทีท่ําหนาทีใ่นการกํากับดแูลการดําเนนินโยบายการบริหารและพัฒนา

รัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  จึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญอยางย่ิง  เพ่ือใหสํานัก

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐมีความสามารถมากขึ้นในการปฏบิัตภิารกิจดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผล  

จึงไดยกฐานะ  “สํานักรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยของรัฐ”  เปน  “สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ”  มีฐานะเปนหนวยงานระดบักรม  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545  เมื่อวันที่  3  ตลุาคม  2545 

2.2 อํานาจหนาที่ 
บริหารและพฒันารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐโดยการเสนอแนะนโยบายและ

มาตรการกํากับดูแล  การประเมินผล  และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ

และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรพัยสินของรัฐ 

2.3 โครงสรางองคกร 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545  กําหนดโครงสราง สคร.  ดังนี ้ 

 

 

 
 

 

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

สํานักกํากับและ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
สํานักพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 

กลุมงานกฎหมาย กลุมงานตรวจสอบ

ภายใน 

รองผูอํานวยการ 

สํานักบริหาร

หลักทรัพยของรัฐ 
สํานักงาน

เลขานุการกรม 
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อัตรากําลังเจาหนาที่  
  ขาราชการ     101  คน 

พนักงานราชการ     21  คน 

ลูกจางประจํา          1   คน 
  ลูกจางช่ัวคราว     8  คน 
 

2.4 งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณแยกตามหมวดงบประมาณ 
 

งบรายจาย  รวม  
รวมทั้งสิ้น      258,330,900.00 

แผนงบประมาณ บริหารการเงินการคลัง  
งบบุคลากร        27,453,700.00  
 - เงินเดือนและคาจางประจํา          25,356,600.00  

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ            2,097,100.00  

งบดําเนินงาน        11,309,800.00  
 - คาตอบแทนใชสอยและวสัด ุ            8,162,000.00  

 - คาสาธารณปูโภค            3,147,800.00  

งบลงทุน        29,567,400.00  
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร          29,257,400.00   

  1) รายการจัดหาเครื่อง PC และปรับปรงุเครือขายภายใน สคร.            2,867,600.00  

  2) จัดทําระบบฐานขอมูลบริหารหลักทรัพย            2,700,000.00  

  3) จัดทาํคลงัขอมูลประยุกต          24,000,000.00 

งบรายจายอื่น      190,000,000.00  
  คาใชจายเกีย่วกับการลงทุน         180,000,000.00 

  1) ทุนประเดิมจัดตั้งบรรษํทวิสาหกิจแหงชาต ิ          10,000,000.00  

  2) คาใชจายเพื่อรองรับการเรียกชําระคาหุนของ        170,000,000.00  

      บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จาํกัด  

   คาใชจายอืน่ ๆ        10,000,000.00 
  1) รายการจางที่ปรึกษาการพัฒนารัฐวิสาหกิจ          10,000,000.00 
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งบประมาณแยกตามผลผลิตของหนวยงาน 
 

งบรายจาย 
ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 

 รวม  
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสิน

ของรัฐ 

ประเมินผลและพฒันา

รัฐวิสาหกิจ 

รวมทั้งสิ้น 48,757,800.00  209,573,100.00  258,330,900.00

งบบุคลากร  13,699,400.00 13,754,300.00  27,453,700.00 

งบดําเนินงาน 5,491,000.00 5,818,800.00  11,309,800.00 

งบลงทุน  29,567,400.00 -  29,567,400.00 

งบรายจายอื่น            -      190,000,000.00     190,000,000.00 
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สวนที่ สวนที่ 22  ::  ผลการปฏบิัติราชการผลการปฏบิัติราชการ  
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สวนที่  2  :  ผลการปฏิบัติราชการ  
2 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร (นํ้าหนัก : รอยละ 50) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง (10) 

1.1 สถานะดลุเงินงบประมาณ 1.25 5.00 0.0625

1.2 หนี้สาธารณะคงคางตอผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ ณ 

ราคาประจาํป 

1.25 5.00 0.0625

1.3 การจัดระดับเครดิตของประเทศ โดย

       - Moody’s 

       - Standard & Poor’s 

0.625

0.625

 

3.00 

1.00 

0.0313 

0.0313 

1.4 จํานวนลกูหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแกไข

ปญหาหนี้สินคนยากจนที่เขาสูกระบวนการเจรจาเพื่อแกไข

ปญหา (ลานราย) 

1.25 5.00 0.0125

1.5 รอยละของจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จและสามารถ

ชําระไดตามเงื่อนไขเทียบกับจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จ

ทั้งหมด 

1 5.00 0.0500

1.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยกระดับ

ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 

1 5.00 0.0500

1.7 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบริการรวม 2 5.00 0.1000

1.8 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของ

กระทรวง 

1 5.00 0.0500

ตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานทรัพยสิน (20) 

2.1 กําไรสุทธติอสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA)  4 5.00 0.2000

2.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนนิงานตามแผนการ

สนับสนนุระบบ Logistics ของประเทศ 

4 5.00 0.2000

2.3  ระดับความสําเร็จในการประมูลคาทีด่ินเพื่อการเวนคืน 6 5.00 0.300

2.4 ระดับความสําเร็จในการนําระบบบริหารมูลคามาใชใน

การบริหารจัดการองคกร 

 

6 5.00 0.3000
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (25) 

3.1 จํานวนแผนปฏิบตัิการการปรับโครงสรางทางการเงิน

ของรัฐวิสาหกิจที่ผานความเห็นชอบจากกรรมการของ

รัฐวิสาหกิจ  

4 5.00 0.2000

3.2 จํานวนรัฐวิสาหกิจที่แปรรูป 4 5.00 0.2000

3.3 ประสิทธิผลในการจัดสมัมนา/อบรมใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 

      3.3.1 จํานวนหลักสูตร 
      3.3.2 รอยละเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูเขารับการ

อบรม/สัมมนาของ สคร. 

 

2 

2 

 

 

5.00 

5.00 

 

0.1000 
0.0986 

3.4  จํานวนเงินจัดเก็บรายไดแผนดิน 4 5.00 0.2000

3.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ วิธีการและ

บัญชีรายชื่อกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

4 5.00 0.2000

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสาํเร็จของการปรับปรุงการบริหาร
จัดการเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของจังหวัดและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

 ไดรับการยกเวน 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ 10) 

ตัวช้ีวัดที่ 5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 1.00* 0.0300

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       

มิชอบ 

3 5.00 0.1500

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสาํเร็จของการดําเนนิการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบตัิการการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.5 5.00 0.0750

7.2  ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

 

2.5 5.00 0.1250
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10) 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

3 5.00 0.1500

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

2 4.00 0.0800

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการ 

2 5.00 0.1500

ตัวช้ีวัดที่ 11 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได 3 5.00 0.1000

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนัก : รอยละ 30) 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดบัความสาํเร็จของแผนการจดัการความรู
เพ่ือสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 

 

12.1 ระยะเวลาการสงมอบ 0.5 5.00 0.0250

12.2 ระดับคณุภาพของแผนฯ 1 4.88 0.0488

12.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนฯ 1.5 5.00 0.0750

ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับคณุภาพของการจัดการสารสนเทศของ

สวนราชการ 
 

13.1 ระยะเวลาการสงมอบ 0.5 5.00 0.0250

13.2 คุณภาพของสรุปผลการทบทวนฯ 0.5 1.00* 0.0050

13.3 แผนปฏบิัติการมีความครอบคลุม 1 1.00* 0.0100

13.4 รอยละของแผนที่ปฏิบัติแลวเสร็จ 1 5.00 0.0500

13.5 รอยละของแผนที่บรรลุเปาหมาย 1 5.00 0.0500

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการจดัทําแผนและนาํ
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบตั ิ

  

14.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

 

        - ระยะเวลาการสงงาน 1 5.00 0.0500

        - ความครบถวนของงาน 5 1.00* 0.0500

14.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสาํเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผนพฒันากฎหมายของสวนราชการ 

4 5.00 0.2000



                               
      

 หนา  13

รายงานประจําป  2549 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ 

3 5.00 0.1500

ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

7 4.501 0.3151

ตัวช้ีวัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

3 5 0.1500

  4.501

 
หมายเหตุ   * เปนตัวชี้วัดทีอ่ยูระหวางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   โดย สํานกังาน ก.พ.ร. 

กําหนดใหใสคาคะแนนเบือ้งตนเทากับ  1 
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3 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ลําดบัที่  1  ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีพลัง 

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  1 
1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก     

การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาต ิ
1.2) หนวยงานรับผิดชอบ       

สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ   
1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังมีแนวทางการเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนโดยการตั้งบรรษัท

วิสาหกิจแหงชาติ  ซึ่งจะทาํใหภาครัฐมีทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนโดยมีการบรหิารจัดการและ

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  ทําใหรัฐสามารถจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหม ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ  และลดสัดสวนการลงทุนในกิจการที่ไมมีความจาํเปน  นอกจากนี้  ภาครัฐยังมี

ทางเลือกในการใชแหลงเงินทุนในการลงทุนดานยุทธศาสตรที่นอกเหนือจากการพึ่งพาการสนบัสนุน

งบประมาณโดยตรงจากภาครัฐและการกอหนี้สาธารณะ   ทั้งนี้การจดัตั้งบรรษัทฯ จะมีสวนชวยทําให

กระบวนการสรางความชัดเจนของโครงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมคีวามรวดเร็วยิ่งข้ึน  ทั้งนี้

เนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจถือเปนเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่ง

ของบรรษัทฯ  โครงสรางอุตสาหกรรมที่ชัดเจนจะทาํใหรัฐสามารถกําหนดนโยบายและบทบาทในการ

สงเสริมอุตสาหกรรมใหมีการเจริญเติบโตและมีการแขงขันที่เปนธรรม  นอกจากนียั้งสามารถวัดผล

การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจภายใตบรรษัทฯ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายในการดําเนนิงาน

ที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ได 

1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
1.4.1) เพ่ิมมูลคาใหกับรัฐวิสาหกิจที่มีความสําคญัในเชิงยุทธศาสตรและเชิงพาณิชย  โดย

การจัดลําดบัความสําคญัและสงเสริมความสําคัญของกจิกรรมที่สรางผลตอบแทนทางธุรกิจใหมีความ

เดนชัดยิ่งข้ึน 

1.4.2) เพ่ิมขีดความสามารถและศกัยภาพในการแขงขันเชิงพาณิชยใหกับรัฐวิสาหกิจ

โดยเฉพาะอยางย่ิงในกิจการเชิงพาณิชยระหวางประเทศ 

1.4.3) ลดการทํางานซ้ําซอนในกลุมรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่เชิงสังคมและเชิงพาณิชย  โดยการ

แบงแยกหนาที่ดังกลาวออกจากกันอยางชัดเจน  และจดัใหมีระบบการชดเชยการดําเนินงานดานสังคม

ใหเปนรูปธรรม  ทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถมุงดําเนนิงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพไดเต็มกําลังความสามารถ 

1.4.4) ระบบตรวจสอบวัดผลการดาํเนินงานที่ชัดเจนผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจตองปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพในการทาํงานอยางสม่ําเสมอ 
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1.4.5) สงเสริมการบริหารงานใหเปนระบบมืออาชีพ (Professional) ย่ิงข้ึน 

1.4.6) ผลตอบแทนตอพนักงานที่เปนระบบ Reward & Punishment จะทําใหเพ่ิมแรงจูงใจ

ในการทาํงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจมากกวาระบบที่เปนอยูในปจจุบนั 

1.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
1.5.1) ความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงของ

นโยบายการจดัตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาต ิ

1.5.2) ตองอาศัยความรวมมือจากกระทรวงเจาสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของตาง ๆ 

รวมทั้งความชัดเจนของนโยบายรัฐบาล 

1.6) ขอเสนอแนะ 
ความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลและความรวมมือจากกระทรวงเจาสังกัดเปนกญุแจสาํคัญของ

ความสําเร็จในการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาต ิ

   

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  2   
2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   

การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ 

2.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขา 

2.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
2.3.1) การยุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ (ร.ส.พ.) 

2.3.2) การยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย (บบส.) 

2.3.3) การจัดตั้งบริษทัรวมทุนระหวางบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และกลุม

บริษัทเจาของเรือไทย 

2.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
2.4.1) คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเมือ่วันที่ 27 ธันวาคม 2548 และไดลงประกาศพระราช

กฤษฎีกายุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 

2549 

2.4.2) คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเมือ่วันที่ 20 ธันวาคม 2548 และไดลงประกาศพระราช

กฤษฎีกายุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 

2550 

2.4.3) บริษัทไทยเดนิเรือทะเล จํากัด ไดชําระเงนิรวมทุนไปแลวจํานวน 100 ลานบาท 
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2.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
กรณีการรวมทุนของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด  เนือ่งจากมีคดคีวามฟองรองอยูในชั้น

ศาล ทาํใหตองกันเงินบางสวนไวเพ่ือการดําเนนิการในกรณีที่ศาลมีคาํส่ังใหชดเชยคาเสียหาย หรือ

คาใชจายอื่นๆ และไมสามารถชําระคาเงินรวมทุนไดทั้งหมด 

2.6) ขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ไทยเดนิเรือทะเล จํากัด ตองดูแลการจัดตั้งบรษิัทรวมทุน

อยางใกลชิด เปการนํารัฐวิสาหกิจเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  จําเปนตองมีการเตรียมความร

อมของรัฐวิสาหกิจในดานตางๆ  เชน  การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนนิงาน  การปรับครงสรางต

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  3 

3.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   
โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจ  

ระยะที่ 1 

3.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
สวนประเมินผล 

3.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
3.3.1) สคร. ไดจัดทาํหลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดแนวทางการวัดคา EVM และคูมือการ

นําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจแลวเสร็จ และใชเปน

เอกสารประกอบการสัมมนาใหแกรัฐวิสาหกิจเพื่อใชในการดําเนินการตามแผนการนําระบบการ

บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549         

3.3.2) สคร. ไดจัดอบรม/ทาํความเขาใจใหรัฐวิสาหกิจในการนํา EVM มาใชแลว จํานวน           

4 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1-3 เร่ือง เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการ

บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร โดยจัดอบรม/ทําความเขาใจใหแกผูแทน

กระทรวงการคลัง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารรัฐวิสาหกิจและเจาหนาทีท่ี่เก่ียวของ เมื่อ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548  และวันที่ 30 มกราคม 2549  

- ครั้งที่ 4 เร่ือง EVM กับความสําเร็จขององคกร โดยจัดอบรมใหแกผูบริหาร

รัฐวิสาหกิจและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 

3.3.3) สคร. ไดกําหนดเปน KPI ใหรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการนําระบบ EVM มาใชใน

องคกรของรัฐวิสาหกิจเปาหมายจํานวน 40 แหง นอกจากนี้ยังไดแจงใหรัฐวิสาหกิจดําเนนิการนาํ

ระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 โดยให

รัฐวิสาหกิจดําเนินการขออนมุัติหลักการตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และใหคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจกํากับดูแลและจดัทําแผนงาน (Work Plan) และตารางเวลา (Time Frame) ตามขั้นตอน
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ที่ สคร. กําหนด ทั้งนี้ สคร. ไดจดัสงตัวอยางรูปแบบการดําเนนิงานตามขั้นตอน เชน ตัวอยางวาระ

การประชุมเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตัวอยางรูปแบบการตั้งคณะกรรมการกําหนด

ทิศทาง และคณะทํางาน EVM ตัวอยางตารางสรุปแผนปฏิบัติการเพื่อนําระบบ EVM มาใช และ

ตัวอยางรางขอกําหนด  การจัดจางที่ปรึกษากลาง เปนตน  

3.3.4) สคร. ไดผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแผนการนําระบบ EVM มาใช และ

กําหนดใหรัฐวิสาหกิจรายงานความคบืหนาผลการดําเนนิการตามโครงการดังกลาวเปนระยะๆ ในวันที่ 

10 เมษายน 2549 วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ตามลําดับ   และได

พบวารัฐวิสาหกิจหลายแหงยังขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงในการนําระบบการบริหารจัดการ

เพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช สคร. จึงไดจดัการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ใน

หัวขอ “การบริหารจัดการองคกรเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ 

“การคาํนวณกาํไรเชิงเศรษฐศาสตรในระดบัองคกร” และ “การเชื่อมโยงระบบ EVM กับ Balanced 

Scorecard” และเนื้อหาที่จําเปนในการนําระบบ EVM มาใชในระยะที่ 1 (ป 2549) ใหกับตัวแทน

จากคณะกรรมการกําหนดทิศทางและคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจ รวมจํานวนทั้งส้ิน 222 คน 

โดยแบงกลุมการสัมมนาออกเปน 4 รุน ตามลักษณะการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รุนละ 3 วนั ดังนี ้ 

-  รุนที่ 1 วนัที่ 8-10 พฤษภาคม 2549  

-  รุนที่ 2 วนัที่ 22-24 พฤษภาคม 2549  

-  รุนที่ 3 วนัที่ 29-31 พฤษภาคม 2549  

-  รุนที่ 4 วนัที่ 7-9 มิถุนายน 2549 

3.3.5) สคร. ไดจดัทําแบบประเมินความกาวหนาในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหาร

จัดการของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสํารวจความกาวหนาของการดําเนนิการนาํระบบ EVM มาใชในการบริหาร

จัดการของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และไดจัดทาํรายงานสรุปความกาวหนาในการ

ดําเนนิการดังกลาว รายงานตอปลัดกระทรวงการคลังในวันที่ 28 กันยายน 2549 

3.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
ผูบริหารและคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจในกลุมเปาหมายมคีวามเขาใจในระบบ EVM 

และนําความรูมาใชในการดาํเนินโครงการ EVM ระยะที่ 2 

3.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
3.5.1) คาใชจายสูงและขาดการจดัเตรียมงบประมาณไวกอน  ทั้งในสวนของรัฐวิสาหกิจและ 

สคร.   

3.5.2) ผูเช่ียวชาญในระบบ EVM มีจํานวนจาํกัดและมีอัตราคาจางสูงทําใหไมสามารถให

ความสนบัสนนุแกรัฐวิสาหกิจไดอยางทั่วถึง 

3.6) ขอเสนอแนะ 
3.6.1) ควรจัดจางที่ปรึกษาจัดทาํแนวทางและหลกัการดําเนินการกลางของ สคร. เพ่ือให

สามารถใหความสนับสนุนแกรัฐวิสาหกิจไดอยางทั่วถึง 
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แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  4 

4.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   
โครงการสงเสริมความรูดานวิชาการและบริหารจัดการแกรัฐวิสาหกิจ 

4.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

4.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
สคร. ดําเนินการจัดโครงการ/สัมมนาใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

จํานวนทั้งส้ิน 9 โครงการ  ไดแก 
4.3.1) โครงการสัมมนากรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ   เมือ่วันศุกรที่  18  

พฤศจิกายน  2548  เวลา  08.30 - 12.00 น.  ณ  หองมณฑาทิพย  3  ช้ัน  1  โรงแรมโฟรซีซั่นส  

กรุงเทพมหานคร 

4.3.2) โครงการสัมมนากรรมการรัฐวิสาหกิจ  เร่ือง  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
เมื่อวันพุธที่  30  พฤศจิกายน  2548  เวลา  9.00 – 16.00 น.  ณ  หองจูปเตอร  ช้ัน  3  โรงแรม

มิราเคิล  แกรนด 

4.3.3) โครงการสัมมนาผูบริหารรัฐวิสาหกิจ  เร่ือง  เกณฑการประเมินผลการดําเนนิงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ประจําป พ.ศ. 2549  และการบริหารจดัการเพื่อสรางมูลคา  เมื่อวันจันทรที่  30  

มกราคม 2549  ระหวางเวลา  08.00 – 15.30 น.    ณ  โรงแรมคอนราด  กรุงเทพมหานคร 

4.3.4) โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  หลักสูตร SOE Executive 

Program 2006 นวันที่  11 – 28 พฤษภาคม  2549  ณ สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย   และการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร  วันที่  1 – 4 มิถุนายน  2549  ณ  

โรงแรมดุสิต รีสอรท แอนด โปโล คลบั อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

4.3.5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ  เร่ือง  การบริหารจัดการองคกรเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม
เชิงเศรษฐศาสตร  ระหวางวนัที่  1 พฤษภาคม – 28 กันยายน 2549  จํานวน 5 รุน ประกอบดวย 

รุนละ  3 วัน จํานวน 4 รุน และรุนละ 1 วัน  จาํนวน 1 รุน   

4.3.6) โครงการ CFO State Enterprise Forum ครั้งที่ 1 หัวขอ บทบาท CFO และเทคนคิ

การบริหารการเงินของกลุมปูนซีเมนตไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2549  ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริ

ออท กรุงเทพฯ 

4.3.7) การประชุมหารือผูบริหารรัฐวิสาหกิจเพื่อวางแนวทางปฏบิัตใินการเบิกจายงบลงทุน  

ประจําป พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่  มิถุนายน  2549  ณ  หองประชุม 401 สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

4.3.8) โครงการสัมมนา  เร่ือง การแกไขปญาการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจและแนว
ทางการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี E - auction  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ณ  โรงแรม

มิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร   
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4.3.9) โครงการพัฒนากรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ  หลักสูตร Directors 

Certification Program : DCP  ระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม – 18 ตุลาคม 2549  ในการจดัสง

กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ  เขารวมโครงการ   ในหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 6 รุน (Thai of Directors Association : IOD)  รวมจํานวน 39 คน  

4.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจไดนาํความรูในเชิงการบริหารจัดการยุคใหมที่ไดรับไปปรับใชใน

องคกร  เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง/ พัฒนาโดยเร็ว  และเกิดการสรางเครอืขาย

ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจเพื่อการสนับสนนุและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

4.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
4.5.1) ความตองการและพื้นฐานความรูของบุคลากรของแตละรัฐวิสาหกิจแตกตางกันทาํให

การจัดหลักสูตรฝกอบรมและสัมมนาทําไดคอนขางยากและอาจไมเปนที่สนใจของรัฐวิสาหกิจบางแหง 
4.5.2) การฝกอบรมในบางหลักสูตร  กลุมเปาหมายมีภารกิจไมสามารถเขารวมการอบรมได 

การสงผูแทนเขารวมอบรม/สัมมนาทําใหการจัดอบรม/สัมมนาไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร 
4.6) ขอเสนอแนะ 

4.6.1) นําผลของการประเมินโครงการฯ  มาปรบัปรุงพัฒนาเพ่ือจัดทําหลักสูตรในป  2549  

และมุงเนนการจัดเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเหมาะสม  สอดคลองกับกลุมรัฐวิสาหกิจ 
4.6.2) การวางแผนการดําเนินการในโครงการฝกอบรม/สัมมนา  และแจงเวยีนรัฐวิสาหกิจ

ลวงหนา  เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีเวลาเตรียมความพรอมในการเขารับการฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตร

ตาง ๆ 
4.6.3) จัดทําประเมินผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  รวมถึง Performance ของบุคคล

ที่ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาดังกลาว  นอกเหนือจากการประเมินผลโครงการในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 



                               
      

 หนา  20

รายงานประจําป  2549 

ประเด็นยุทธศาสตร ลําดบัที่  2  ปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและสภาพแวดลอม 

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  1   
1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   

โครงการสนับสนุนใหมีระบบกํากับดูแลทีเ่ก่ียวของกับการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขา 

1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
เปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตองการสนบัสนุนใหมีการจัดตั้ง

องคกรกํากับดูแลในสาขาการใหบริการสาธารณะที่ยังไมไดมีองคกรเฉพาะทําหนาที่กํากับดูแลกิจการ

ในดานราคาและคุณภาพบริการ เชน สาขาพลังงาน  สาขาขนสงและสาขาประปา   

ชวงปงบประมาณ 2549  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดสนับสนนุใหมีระบบ

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจรายสาขา ดังนี ้

1.3.1) องคกรกํากับดแูลกิจการไฟฟา 

  - กระทรวงพลังงานไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา 

  - ราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาต ิขณะนี้อยูระหวางยกราง 

พ.ร.บ. 

  - แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 

1.3.2) องคกรกํากับดแูลกิจการน้ําประปา 

  - กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปา
แหงชาติ (คปช.) 

  - กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมพิจารณารวม

ในการแกไขราง พ.ร.บ.ประกอบกิจการน้าํ 

1.3.3) องคกรกํากับดแูลกิจการขนสง 

- จดัจางบริษทัที่ปรึกษาแนวทางการปฏิรูปการกํากับดแูลสาขาขนสง   

- จัดจางบริษทัที่ปรึกษาจดัทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (SOE Framework) 

1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
1.4.1)  องคกรกํากับดแูลกิจการไฟฟา 

ภาครัฐใหความสําคัญในการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการสาขาพลังงาน เพ่ือ

แบงแยกหนาที่ในดานการกาํหนดนโยบายและการกํากับดูแลออกจากกันอยางชัดเจน โดย

คณะรัฐมนตรไีดมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจกิายน 2549 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ (กพช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง
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แนวทางการกาํกับดูแลกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาต ิโดยมีมติในเรื่องที่เก่ียวของกับการกํากับดแูล

กิจการกาซธรรมชาติ ดังนี ้

1.4.1.1) เห็นควรใหมีการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 

.... โดยใหมีการกํากับดูแลที่ครอบคลุมถงึกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ เพ่ือใหการกํากับดูแลกิจการ

พลังงานมีประสิทธิผลสูงสุดในระยะยาวตอไป  

1.4.1.2) เห็นชอบในหลักการใหปรับปรงุแกไขพระราชกฤษฏีกากําหนดอํานาจ 

สิทธิ และประโยชนของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ

กํากับกิจการกาซธรรมชาต ิเพ่ือรับโอนอาํนาจมหาชนของรัฐในขอ 1.2 จาก บมจ. ปตท. ไปยัง

คณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึน ทั้งนี้ หากการตรากฎหมายกํากับกิจการพลังงานแลวเสร็จ อํานาจหนาที่

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธ ิและประโยชนของบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) พ.ศ. 

2544 จะสิ้นสุดลงตามความในมาตรา 26 แหงพ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ 

กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุนในรัฐวิสาหกิจในกจิการพลังงาน ไดเรง

ผลักดันใหมีการจกรางพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการพลังงานดงักลาว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ

ยกรางเพื่อนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีนอกจากนี้ ไดรวมกับ กระทรวงพลังงาน 

ดําเนนิการปรบัปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จาํกัด 

(มหาชน) พ.ศ. 2544 เพ่ือจํากัดอาํนาจ สิทธิ หรือประโยชนตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่ไดบญัญตัิไวใหแก บมจ. ปตท. ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยและใหโอน

อํานาจดังกลาวไปยังคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการ

แขงขันทางธุรกิจ และเสริมสรางระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดใหเกิดขึ้นอยางสมบูรณ  

1.4.2) องคกรกํากับดแูลกิจการน้ําประปา 

ภาครัฐใหความสําคัญในการปฏิรูประบบการกํากับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจดาน

สาธารณูปโภคโดยเฉพาะดานน้ําประปา จงึไดตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการ

ประปาแหงชาติ (คปช.) เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลกิจการประปา และคปช.ไดมีคําส่ังให

กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณายกรางกฏหมายวาดวยการประกอบกิจการ

ประปา โดยมรีองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชัยฤกษ ดิษฐอาํนาจ)เปนประธานอนุกรรมการ เพ่ือ

รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้าํ พ.ศ. .... ซึ่งไดเสนอสาํนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรแีลว  

แตมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฏร พ.ศ. 2549  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 สํานักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณารางพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการน้ํา 

พ.ศ. .... อีกครั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเพิ่มเติมโดยนําขอคิดเห็นของหนวยงานตางๆ 

มารวมพิจารณาดวย คปช.จึงมีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ใหกระทรวงมหาดไทย

พิจารณาขอคดิเห็นของหนวยงานตางๆ กอนจึงเสนอตอ คปช.เพ่ือนาํเสนอตอสํานกังานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรอีีกครั้งหนึ่ง โดยในปจจุบนักระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมไดพิจารณารวมในการแกไขราง พ.ร.บ.ประกอบกิจการน้าํในสวนที่มีความซ้ําซอนกับ 

พ.ร.บ. ประกอบกิจการประปา พ.ศ. .... 
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1.4.3) องคกํากับดูแลกิจการขนสง 

สคร. ไดใหการสนบัสนนุการปฏิรูปการกาํกับดูแลกิจการสาขาขนสงมาตัง้แตป 2541 

เนื่องจากมีรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสงจํานวนมากและมผีลดําเนนิการขาดทนุ การปรบัโครงสรางองคกร

ของรัฐวิสาหกิจสาขาขนสงเพ่ือแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงานจะบรรลุวัตถุประสงค

หากมีการกํากับดูแลในดานราคาและคุณภาพบริการที่ชัดเจน ดังนั้น สคร. จึงไดประสานงานเพื่อขอ

ความรวมมือจากองคการระหวางประเทศจัดหาผูเช่ียวชาญมาศึกษา เสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการ

กํากับดูแลสาขาขนสง  เร่ิมจากการไดรับความรวมมือ GTZ จากประเทศสหพันธรฐัเยอรมัน 

การศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบขนสงมวลชนโดยรถโดยสารประจําทางแลวเสร็จและใชเปนแนว

ทางการยกรางแผนฟนฟูกิจการขององคการขนสงมวลชนในปจจุบนั 

ในปงบประมาณ 2549 สคร. ไดรับความรวมมือจาก Australian Agency for 

International Development (AusAid) จากประเทศออสเตรเลียศึกษาตนทุนการใหบริการเดินรถของ 

ขสมก. และจัดทํา financial model เพ่ือใชศึกษาเปรียบเทียบตนทนุการเดินรถเพื่อใชประกอบการ

กําหนดราคาคาบริการ และยกรางสัญญาจางเดินรถประจําทางตามคณุภาพบริการ Performance Base 

Contract รวมทั้งจัดอบรมเจาหนาที่สวนราชการที่เก่ียวของและพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

เพ่ือสรางความเขาใจนําแผนไปสูภาคปฏบิัตไิดอยางแทจริง  พรอมทั้งไดใหทนุไปศกึษาดูงานที่

ประเทศออสเตรเลียในระยะสั้นดวย 

1.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
1.5.1) การสนับสนนุใหมีการปฏิรูประบบการกํากับดูแลระบบการกํากับดูแลที่เก่ียวของกับ

การบริการโครงสรางพ้ืนฐานมีปญหาและอุปสรรคเนื่องจากมีการเปลีย่นรัฐบาลบอยครั้งในชวงที่ผาน

มา  ทาํใหตองนําเสนอขอนโยบายจากรัฐบาลหรือรัฐมนตรีประจํากระทรวงเจาสังกัดและ

กระทรวงการคลังใหมทุกครั้ง  รวมทั้งเมื่อมีรัฐบาลใหมมักจะเปลียนนโยบายใหม  ทําใหตองใชเวลา

เพ่ิมเติมและปรับปรุงการศึกษาโดยไมสามารถเริ่มดําเนนิการโครงการได 

1.5.2) กระทรวงการคลังจะทําหนาที่เปนผูสนบัสนุนในการปฏรูิประบบการกาํกับดูแล แตผู

ที่มีบทบาทหลกัในการกาํกับดูแลคือกระทรวงเจาสังกัด ทําใหไมสามารถผลักดันระบบการกํากับดูแล

ที่เก่ียวของกับการบริการโครงสรางพ้ืนฐานไดอยางเต็มที่ 

1.6) ขอเสนอแนะ 
กระทรวงตนสังกัดควรเรงรัดการพิจารณาระบบการกํากับดูแลที่เก่ียวของกับการบริการ

โครงสรางพ้ืนฐาน ใหแลวเสร็จโดยเร็วเนื่องจากระบบดังกลาวเปนระบบที่มีความสาํคัญตอการ

ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานใหมีประสิทธภิาพและเกดิประโยชนสูงสุดตอรัฐและเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ลําดบัที่  3  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  1 
1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   

โครงการยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภบิาลในรัฐวิสาหกิจ 

1.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 

1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
1.3.1) สคร. ไดจัดทาํแนวทางปฏิบตัิสําหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  โดยมอบใหแก

กรรมการรัฐวิสาหกิจในการสัมมนา  เร่ือง  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
1.3.2) สคร. จัดสัมมนากรรมการรัฐวิสาหกิจ  เร่ือง  บทบาทของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ  เมื่อวันพุธที่  30  พฤศจิกายน  2548  เวลา  9.00 – 16.00 น.  ณ  หองจูปเตอร  ช้ัน  

3  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่

ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนสามารถนําเสนอแนวทาง  กลไกและเคร่ืองมือที่จะกํากับดูแลใหรัฐวิสาหกิจมีมาตรฐานการ

จัดการทีด่ี  สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน  ผูลงทุน และผูเก่ียวของทุกฝายได 
1.3.3) สคร. กําหนดหลักเกณฑใหกรรมการรัฐวิสาหกิจตองผานการอบรมหลักสูตร

มาตรฐานสาํหรับกรรมการ  โดยจดัทําหนังสือเวียนแจงใหรัฐวิสาหกิจทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑการ

เปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ   เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2549   
นอกจากนี้  สคร. ไดประสานงานกบัสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) เพ่ือ

จัดสงกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังเขารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานสาํหรับกรรมการ 
1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบตังิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ มีความรูในเรือ่งการ

กํากับดูแลที่ด ีซึ่งสงผลใหรัฐวิสาหกิจมีผลการดําเนินงานทีด่ีข้ึน มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได ตลอดจนเปนการสรางความมั่นใจ ใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และประชาชน 

1.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 

- 

1.6) ขอเสนอแนะ 

1.6.1) จัดใหมีการประเมินการกํากับดูแลทีด่ี และการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจเปน
ประจําทุกป 

1.6.2) ผลักดันใหกรรมการรัฐวิสาหกิจผานการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เก่ียวกับการกํากับ

ดูแลที่ด ีเชน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
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แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  2   

2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   
โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหแกประชาชน 

2.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
สวนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3    

2.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
สคร. ไดดาํเนนิการเสริมสรางความรูความเขาใจในนโยบายการพฒันารัฐวิสาหกิจ ประจําป 

2549 ดังนี้ 
 

ลําดับที่ กิจกรรม ผลที่ไดรับ 
1. การจัดประชุมเรื่อง แนวทางการ

สรางความเขาใจในนโยบายการ

พัฒนารัฐวิสาหกิจ รวมกับ

รัฐวิสาหกิจจํานวน 16 แหง 

รัฐวิสาหกิจหลักที่มีบทบาทสาํคัญตอระบบ

เศรษฐกิจมีความเขาใจตอนโยบายการ

พัฒนารัฐวิสาหกิจและสามารถนําไปขยาย

ผลไดถูกตองตรงกัน และครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย ซึ่งจะทําใหการดําเนนิการ

ประชาสัมพนัธเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ

และประสิทธผิลสูงสุด 
2. การจัดทําแผนกลยุทธโครงการการ

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจ

ถึงนโยบายรัฐบาลในการพฒันา

รัฐวิสาหกิจ 

แผนดําเนนิการในการสรางความรูความ

เขาใจตอนโยบายการพฒันารัฐวิสาหกิจใน

มติตางๆ ทั้งทีเ่ปนแผนภายในของ สคร. 

และแผนดาํเนนิการตอรัฐวิสาหกิจ 
3. กําหนดกระบวนการสรางการมีสวน

รวมจากผูที่เก่ียวของในการจัดทํา

แนวทางการพฒันารัฐวิสาหกิจสู

ทศวรรษใหม 

เพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนตอ

การกําหนดนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 
2.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

2.4.1) รัฐวิสาหกิจที่มีแผนที่จะแปลงสภาพ และแปลงสภาพหรือแปรรูปไปแลว จํานวน 16 

แหง มีความรุความเขาใจในนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือในการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
2.4.2) สคร. มีทิศทางการพัฒนารฐัวิสาหกิจที่ชัดเจน และสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน

การสรางความรูความเขาใจแกรัฐวิสาหกิจ 
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2.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
2.5.1) นโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมีผลกระทบตอประชาชนเปนจาํนวนมาก และ

เปนนโยบายทีม่ีความละเอียดออน โดยเฉพาะการแปรรปูรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับสาธารณูปโภค การ

สรางความเขาใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจึงตองดําเนนิการอยางตอเนื่อง 
2.5.2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยครั้งทําใหเปนอุปสรรคที่สําคัญในการสรางรูความ

เขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกจิ  
2.6) ขอเสนอแนะ 

2.6.1) ในการกาํหนดนโยบายการพฒันารัฐวิสาหกิจควรมีกระบวนการสรางการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน 

2.6.2) ควรมีการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน โดยใช

เครื่องมือทางการประชาสัมพันธที่เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ลําดบัที่  4  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร. 

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  1 
1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   

โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร สคร. ตามทีกํ่าหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

1.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
1.3.1) ผลการดาํเนินงานเปนไปตามแผนงานการพัฒนาบุคลากรของ สคร. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2549  โดยดาํเนนิการได  8  โครงการหลัก  13  โครงการยอย  ประกอบดวย

โครงการหลักที่สําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สคร. ที่ปฏิบัติงานทั้งในกลุม

ผูบริหาร  และผูปฏิบตัิงานในสายงานหลกัและสายงานสนับสนนุ  เชน  โครงการเสริมสรางสมรรถนะ

ผูบริหารเพื่อรองรับนโยบายและภารกิจตามยุทธศาสตร  โครงการ SEPO Development Program 

สําหรับบุคลากรในสายงานหลักและสายงานสนบัสนนุ  โครงการสรางผูเช่ียวชาญเฉพาะดานของ สคร. 

ใน 3 กลุม  รวมถึงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิตัิงานใน สคร. ในดานอื่น ๆ ใน

ลักษณะ In-House Training โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ (Organization Development : 

OD)  พรอมดําเนนิการจดัสงขาราชการเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนากับหนวยงานภายนอก รวม 

48 หลักสูตร  นอกจากนี้ยังดําเนนิการประเมินผลการพฒันาบุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจโดย

การวาจางที่ปรึกษาจัดทาํการวิจัยเชิงประเมินผล 

1.3.2) ผลการดาํเนินงานตามโครงการฯ เปรียบเทียบกับตัวชี้วดัผลการปฏบิตัิราชการของ 

สคร. ประจําป 2549 ในสวนที่เก่ียวของกับการพัฒนาบคุลากร  สามารถดําเนนิการไดดังนี ้

1.3.2.1) ความสําเร็จของแผนการจดัการความรูของ สคร. มีระดบัผลการประเมิน
ตนเอง 5 จาก 5 คะแนนเตม็ 5 คะแนน  คิดเปนรอยละ 100  ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็นยอย  

ไดแก  ระยะเวลาในการจัดสง  คุณภาพของแผนฯ และการดําเนินงานตามแผนฯ 

1.3.2.2) รอยละ 80 ของขาราชการ สคร. ที่ไดรับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษา    

ดูงานไมต่ํากวา 5 วัน/คน/ป  ซึ่งผลการดําเนนิงานพบวาในชวง 12 เดือน พบวาขาราชการ สคร.    

94 คน ไดรับการฝกอบรมฯ ไมต่ํากวา 5 วัน จาํนวน 92 คน  คดิเปนรอยละ 97.87 

1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
1.4.1) บุคลากร สคร. ไดรับความรู  พัฒนาทักษะเปนไปตามขีดสมรรถนะ (Competency) 

ของสายงาน  ตรวตามความตองการในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสงผลโดยตรงตอประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน 

1.4.2) บุคลากร สคร. มีโอกาสพฒันาตนเองในระดับผุเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปฯภารกิจ
หลักของ สคร. เพ่ือนําความรูความชํานาญมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผล

ในระยะยาว 
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1.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
1.5.1) ความลาชาอันเกิดจากกระบวนการในการวางแผนกาํหนดหลักสูตร  สงผลตอ

กําหนดเวลาการดําเนินงานจัดฝกอบรม  โดยเฉพาะในหลักสูตรหลัก  ทําใหการดาํเนินงานไมเปนไป

ตามแผนฯ ทีว่างไว 

1.5.2) การฝกอบรมในบางหลักสูตร  กลุมเปาหมายมีภารกิจไมสามารถเขารวมการอบรม

ได การสงผูแทนเขารวมอบรม/สัมมนาทําใหการจดัอบรม/สัมมนาไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร 

1.5.1) ความตองการและพื้นฐานความรูของบุคลากรแตกตางกัน โดยไมมีการทดสอบ

เบื้องตน (Pre – Test) เพ่ือการจัดกลุมชัน้เรียน 

1.6) ขอเสนอแนะ 
1.6.1) ควรเรงดําเนินการวางแผนจดัทําแผนพฒันาบคุลากรของ สคร. ในลักษณะขแง 

balanced Scorecard โดยยึด Competency  ที่เปนสมรรถนะของกลุมสายงานตาง ๆ เปนหลักในการ

วางแผนจดัทําการพัฒนา  พรอมทั้งนําผลการประเมินหลักสูตรตาง ๆ  รวมทั้งผลการศึกษาวิจัยเพือ่

การประเมินผลการพัฒนาบคุลากรมาเปนแนวทางในการจัดทําตอไป 
1.6.2) การสนับสนนุจากผูบริหารระดับสูงและการกําหนดนโยบาย ทศิทางการพัฒนา

บุคลากรที่ชัดเจน  จะมีสวนชวยใหการดําเนินงานประสบความสาํเร็จไดตามทีค่าดหวัง 
1.6.3) การบูรณาการแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมกับการพัฒนาทีจ่ัดดําเนินการในแต

ละปใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  มีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน  จะมีสวนชวยใหเกิดการปรับเปลีย่น

พฤติกรรม  การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  2   

2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   
โครงการบริหารจัดการองคความรู 

2.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

2.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
2.3.1) การจัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 

2.3.1.1) สคร. ไดแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief of Knowledge 

Officer : CKO) เพ่ือดําเนนิการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตรตามที่สํานักงาน 

ก.พ.ร. กําหนด 

2.3.1.2) ไดจดัทําแผนการจัดการความรูสงสํานักงาน ก.พ.ร.  เมื่อวันที่  31  

มกราคม  2549  และไดปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

2549 
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2.3.2) การดําเนินการตามกระบวนการของแผนการจัดการคามรู 

2.3.2.1) การบงช้ีความรู  กําหนดองคความรูในเรื่อง  การบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) เปนไปตามแผนการจัดการความรูที่กําหนดเปาหมายไวในปจจุบัน 

2549 

2.3.2.2) การสรางและแสวงหาความรู  โดยดําเนินการผานโครงการ SEPO 

Development Program  การจัดสง AO ไปอบรมสัมมนาการพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ อยูระหวางจัดทาํฐานขอมูล  

2.3.2.3) การจัดการความรูใหเปนระบบ  โดยการจดัเก็บขอมูลในหัวขอ EVM ใน 

intranet / รวบรวมเอกสารขอมูลไวที่ EVM Center เพ่ือการศึกษาคนควา 

2.3.2.4) การประมวลและกลั่นกรองความรูผานกระบวนการตางๆ ไดแก  

การศึกษาผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ EVM ในทุกรัฐวิสาหกิจ / การจดัทําสรุปผลความกาวหนาของ

การนํา EVM มาใชในทุกรัฐวิสาหกิจ / ศกึษาปญหาอุปสรรคของการนํา EVM ไปใชในรัฐวิสาหกิจแต

ละประเภทกิจการ / การสรางผูเช่ียวชาญดาน EVM 

2.3.2.5)   การเขาถึงความรูโดยการเผยแพรหลักสูตร EVM และเอกสาร

ประกอบการอบรมใน intranet และ e – filing / เผยแพรความรูเร่ือง EVM / ประชาสัมพันธ

โครงการฝกอบรมสัมมนาโดยใชสเยงตามสาย / การจดัทําปายประชาสัมพันธ / การแจงเวียน / 

EVM Center /หองสมุด สคร. และภายนอก /การสรางผูเช่ียวชาญดาน EVM 

2.3.2.6) การแบงปนความรูโดยจดัโครงการ Happy Hour เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณระหวางกันใน สคร. /การจัดประชุม CFO Forum เพ่ือใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจได

แลกเปล่ียนความคิดเหน็รวมกันกับผูบริหารและเจาหนาที่ สคร. ในประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวกับการ

ทํางานรวมกัน 

2.3.2.7) การเรียนรู  ไดดาํเนินการโดยสนับสนุนใหมีการเรียนรูดวยตนเอง  โดย
ประสานงานกบัหนวยงานอืน่เพื่อขอใชหองสมุดรวมกัน  ไดแก  หองสมุดกรมธนารักษ  หองสมุด

สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง  หองสมุดกรมบัญชีกลาง  / จดัใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

บุคลากร 1 คน ตอ 1 เครื่อง  พรอมการติดตั้งระบบเครือขาย 

2.3.2.8) การเตรียมการและปรับเปลีย่นพฤติกรรม  ดาํเนนิการใหมกีารสราง

คานิยม  จรรยาบรรณของการเปนขาราชการที่ดี  ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธในหนวยงานโดย

การจัดสัมมนา OD และจัดกิจกรรมรวมกัน 

2.3.2.9) การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ไดแก EVM Center  เสียงตามสาย  

ระบบ intranet บอรดประชาสัมพันธ   

2.3.2.10) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เขาถึงความรูตาง ๆ 
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2.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
2.4.1) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใน สคร. ทีต่ระหนักถึงคุณคาของความรู  

ทั้งที่อยูในรูปของการไดรับและการถายทอดใหกับผูอ่ืน  และใหความสําคัญกบัความรู  ความชํานาญ  

อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณของผูปฏิบัติงานในองคกร 

2.4.2) เกิดศูนยกลางความรูขององคกรที่ทุกคนสามารถเขาถึงความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูได
โดยงาย 

2.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
2.5.1) ชวงเวลาที่จัดอบรมหรือเรียนรูมักจะไมเอ้ืออํานวยตอการเขารวมฟง  จึงจําเปนตอง

เพ่ิมรูปแบบการเรียนรู/การพัฒนาอืน่ ๆ เชน e – learning  การสอนงาน ฯลฯ 

2.5.2) ตัวชี้วัดบางตัวอาจจะถูกกําหนดใหวดัในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม  จึงควรปรับเปลี่ยน

ใหเหมาะสมและสามารถใหทุกคนในองคกรรับทราบทั่วกัน 

2.5.3) ระบบการจัดเก็บความรู  ตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย  รวมถึงระบบการ

สืบคนที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการใหเขาถึงความรูไดอยางมีประสิทธภิาพสูงสุด 

2.6) ขอเสนอแนะ 
2.6.1) ตองเผยแพรแนวคิด  ความสําคัญของการจัดการความรูใหแกบุคลากรทุกคนใน 

สคร. ใหเกิดความเขาใจและเห็นประโยชนรวมกัน  เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการดาํเนินกิจกรรม        

ตาง ๆ รวมถึงการไดรับการสนับสนนุจากผูบริหารทุกระดับ 

2.6.2) การวางแผนและกําหนดขั้นตอนการจัดการความรู  ตองดําเนนิการอยางเปนระบบ
และมีความเกีย่วของ  สอดคลองกับการปฏบิัติงานจริง 

 

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่  3   

3.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ 

3.2) หนวยงานรับผิดชอบ 
ศูนยสารสนเทศ 

3.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
3.3.1)  มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน เชน printer และ scanner ที่เพียงพอ

สําหรับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สคร. โดยไดติดตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอรไดตาม

เปาหมายที่วางไวคือพนักงานของ สคร. ทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติงาน รวมทัง้

เช่ือมตออุปกรณดังกลาวเขาดวยกันผานระบบเครือขาย เพ่ือความสะดวกในการปฏบิัติงาน ทั้งนี้ 

ระบบเครือขายและอุปกรณตอพวงที่ไดตดิตั้งภายใน สคร. นั้น มีทั้งระบบเครือขายแบบมีสาย 
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(LAN) และระบบเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) เพ่ือใหขาราชการ พนักงานราชการ และ

ลูกจางที่ปฏิบตัิงานอยูภายในสํานักงานไดรับความสะดวกในการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ ในการ

ติดตอส่ือสาร  

3.3.2) มีการพัฒนาระบบจดัการฐานขอมูลและประมวลผลระดบัสูง ไดแก ระบบฐานขอมูล
รัฐวิสาหกิจ ระบบฐานขอมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ระบบฐานขอมูลบริหารหลักทรัพย และระบบ

คลังขอมูลประยุกตโดยไดพัฒนาเสร็จสมบูรณตามเปาหมายและพรอมสําหรับการปฏบิัติงาน 

3.3.3) มีระบบสํารองและกูคืนขอมลูที่ทันสมัยตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยระบบทีไ่ดรับ
การพัฒนาข้ึนนั้นอยูภายใตโครงการคลังขอมูลประยุกต ซึ่งระบบจะทาํการสํารองขอมูลแบบ Full 

system ลงบนทั้ง SAN Storage และ Backup tape เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกบัระบบงาน เชน 

เมื่อขอมูลในระบบหลักเสียหายก็สามารถกูคืนไดจาก SAN Storage ในกรณีเกิดปญหาจากภัยพิบตัิที่

ทําใหระบบทั้งหมดถูกทําลาย ก็สามารถตดิตั้งอุปกรณใหมโดยกูขอมูลทั้งหมดจาก  Backup tape ได

เชนกัน 

3.3.4) มีระบบรักษาความปลอดภยัที่ไดติดตั้งอุปกรณสําหรับรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามเปาหมายที่วางไว เชน มี Firewall Antivirus IPS IDS และอุปกรณเครือขายที่จําเปน

ตามเปาหมายของโครงการ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลาเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัย และมีการวางแผนในการทดสอบระบบรักษาความ

ปลอดภัยตางๆ อยางตอเนือ่ง 

3.3.5) มีระบบสารสนเทศสําหรับบริหารงานสํานักงานโดยเปนระบบทีใ่ชในการบริหารงาน
ภายในของ สคร. ไดแก ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส (e-Mail) ระบบสาํนักงานอัตโนมตัิ (e-

Office) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูลบุคคลากร และระบบขอมลูขาวสารภายใน 

(e-Filing) เพ่ือลดปริมาณการจัดเก็บเอกสารที่เปนกระดาษและลดขั้นตอนและเพิม่ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดทํา web site ของ สคร. เพ่ือใชในการเผยแพรขาวสารสูประชาชน   

3.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
3.4.1) ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สคร. สามารถรับบริการทางสารสนเทศ

ไดอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง ผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะหรือแบบพกพาที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.4.2) ผูปฏิบตัิงานทางดานการวิเคราะหของ สคร. สามารถไดรับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานจากการใชระบบจัดการฐานขอมูลและประมวลผลระดับสูง ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยให

สามารถรับทราบขอมูลที่ถูกตอง แมนยาํ รวดเร็วในการสืบคน มีรูปแบบและมิติที่หลากหลายเหมาะ

สําหรับการวิเคราะหผลการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ  

3.4.3) สามารถมั่นใจไดวา ขอมูลที่ไดรับการบนัทึกลงในระบบฐานขอมูลนั้น จะไมเสียหาย

หรือสูญหาย เนื่องจากมีระบบสํารองและกูคืนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งขอมูลจะไมร่ัวไหลสู

สาธารณะ เพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งประกอบไปดวยซอรแวรและฮารดแวรที่ทันสมัย
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ปองกันอยู และมีการกําหนดสิทธิการใชงานของขอมูลโดยไดกําหนด user account ใหกับขาราชการ

และลูกจางของ สคร. ทุกคน  

3.5) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเรจ็ 
3.5.1) ผูบริหาร สคร. ไมคอยใหความสําคญักับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทาที่ควร 
3.5.2) สคร. ขาดแคลนบุคคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเขามาดูแลระบบงานที่

เพ่ิมขึ้นอยางจริงจัง รวมทั้งขาดแคลนบุคคลากรในการศกึษาและตดิตามเทคโนโลยหีรือนวัตกรรม

ใหมของโลกสารสนเทศ 

3.5.3) ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนทางสารสนเทศ 

3.6) ขอเสนอแนะ 
3.6.1) สคร. ควรเพิ่มบุคลากรทางสารสนเทศใหมากขึ้น เพ่ือใหสามารถพัฒนาและ

บํารุงรักษาระบบงานจะไดมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

3.6.2) สคร. ควรใหความสําคัญและจัด Career Path สําหรับบคุคลากรทางสารสนเทศ

โดยเฉพาะ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรทางดานนี้  
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สวนที่ สวนที่ 33 :: รายงานการเงินรายงานการเงิน 
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
สําหรับปส้ินสุดวันที่ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 3300  กันยายน กันยายน 22554499  และ และ 22554488  
((ยังไมผานการตรวจสอบรับรองโดยผูตรวจสอบบัญชียังไมผานการตรวจสอบรับรองโดยผูตรวจสอบบัญชี))  
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 
   หนวย : บาท
 หมายเหตุ 2549 2548 
    

สินทรัพยหมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5       1,795,523,317.31       4,889,027,603.40 

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 7,500.00

               6,482,216.15 

เงินลงทุนระยะสั้น 7            74,562,735.79            46,152,326.88 

วัสดุคงเหลือ 8                 497,094.90                 298,989.86 

เงินมัดจํา  -                      7,500.00 

      รวมสินทรัพยหมุนเวียน        1,870,590,648.00       4,941,968,636.29 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  

เงินลงทุนระยะยาว 9            1,029,545,060.07  - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 10            26,842,266.84            12,366,730.08 

พักครุภัณฑ             83,612.92 -

งานระหวางกอสราง             23,000,000.00 -

      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน        1,029,595,420,939.83            12,366,730.08 

             รวมสินทรัพย        1,031,466,011,587.83       4,954,335,366.37 

    

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 
    หนวย : บาท
 หมายเหตุ 2549  2548 
หนี้สินและสวนทุน     

หนี้สินหมุนเวียน     

เจาหนี้ระยะสั้น               (12,844.25)               6,454,283.18 

คาใชจายคางจาย                  89.17                  508,285.16 

เงินรับฝาก  -           247,649,654.09 

รายไดแผนดินรอนําสง  -           397,412,022.91 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น           3,038,369,602.27                    96,503.30 

      รวมหนี้สินหมุนเวียน           3,038,356,847.19           652,120,748.64 

หนี้สินไมหมุนเวียน   

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว           1,000,000.00   - 

เงินรับฝากระยะยาว 11          600,215,291.78   - 

       รวมหนี้สินไมหมุนเวียน           601,215,291.78  -

              รวมหนี้สิน          3,639,572,138.97           652,120,748.64 

สวนทุน   

ทุน 12 

 

1,033,640,810,779.94               8,600,048.64 

ขาดทุนสุทธิ        (2,972,518,326.86)        - 

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม        (2,841,853,004.22)        4,293,614,569.09 

      รวมสวนทุน     1,027,826,439,448.86        4,302,214,617.73 

               รวมหนี้สินและสวนทุน     1,031,466,011,587.83        4,954,335,366.37 

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้   
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 
 หมายเหตุ 2549  2548 
รายไดจากการดําเนินงาน     

      รายไดจากรัฐบาล :     

          รายไดจากเงินงบประมาณ       2,763,652,396.96           787,083,083.91 

          รายไดจากเงินกูของรัฐบาล (SAL)            -             11,871,320.00 

       รวมรายไดจากรัฐบาล  2,763,652,396.96          798,954,403.91 

      รายไดจากแหลงอื่น :    

            รายไดแผนดิน     76,901,017,114.29      61,067,639,886.59 

                   หัก T/E สวนราชการโอนให บก. 4,919,650,214.12  -

                        T/E โอนรายไดแผนดินโอนให บก.  76,901,123,828.49  -

                        คาใชจายระหวางสวนราชการ – ป. คลัง 4,930,809,989.08  -

 (9,850,566,917.40)  -

            รายไดคาธรรมเนียมและการใหบริการแกหนวยงานของรฐั    30,225.00    

            รายไดเงินนอกงบประมาณ  -             47,926,557.06 

            ดอกเบี้ยเงินฝาก-สถาบันการเงินอ่ืน  -              7,000,000.00 

            รายไดงปม. & ถอนคืนรายได-Rel  -        1,251,596,400.00 

            รายไดอ่ืน  -               3,542,827.54 

            รายไดจากการขายสินคาและบริการ 46,499,747.91  -

            รายไดระหวางหนวยงาน 11,742,392,797.07  -

            รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจาก CGD      -         1,268,183,078.77    

            รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง  -        5,938,611,314.63 

            รายไดระหวางหนวยงาน-โอนระหวางหนวยงาน             -               1,001,042.35 

        รวมรายไดจากแหลงอ่ืน     11,788,982,544.98      69,585,531,331.94 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน     14,552,544,941.94      70,384,485,735.85 

 
 
 
 
 
    



                               
      

 หนา  36

รายงานประจําป  2549 

คาใชจายจากการดําเนินงาน 

             คาใชจายบุคลากร 14           28,630,813.94             26,664,988.32 

             คาใชจายในการดําเนินงาน       -        4,996,393,090.21 

             รายไดแผนดินนําสงคลัง     -      61,067,639,886.59 

             คาเสื่อมราคา  -                 173,201.64 

            คาบําเหน็จบํานาญ  224,176.08  -

             คาใชจายในการฝกอบรม  7,389,399.00  -

             คาใชจายในการเดินทาง  1,120,630.00  -

             คาวัสดุและคาใชสอย  11,515,034.44  -

             คาสาธารณูปโภค 15 1,837,772.22  -

             คาใชจายอ่ืน ๆ  7,623,778,525.72  -

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน     7,674,496,351.40      66,090,871,166.76 

รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ   (2,972,518,326.86)        4,293,614,569.09 

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้    
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  จดัตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตาม

พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 สังกัดกระทรวงการคลัง ตัง้อยูเลขที่ -  

ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีขาราชการ

จํานวน  90  อัตรา  ลูกจางประจํา จํานวน  1  อัตรา  ลูกจางช่ัวคราว จํานวน  8  อัตรา  และ

พนักงานราชการจํานวน  22  อัตรา 
2. นโยบายบัญชีที่สําคัญ 

2.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง 

(Accrual basis) ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด

รอบระยะเวลาบัญช ีตามปงบประมาณเริ่มตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป 
2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดหรือสินทรัพยที่เปรียบเสมือนเงินสด เชน เช็ค 

ตั๋วแลกเงิน ฯลฯและเงินลงทุนระยะสั้นที่เปนเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน รับรูตามมูลคาที่ตราไว 
2.3 เงินทดรองราชการ บันทึกรับรูเมื่อไดรับเงิน ควบคูไปกบัการบนัทึกเงินทดรองราชการรับ

จากคลัง               
2.4 เงินฝากคลัง แสดงในราคาตามมูลคาที่ตราไว 
2.5 ลูกหน้ีเงินยืม บันทึกรับรูตามจํานวนเงินในสัญญายืมไมวาจะจายใหยืมจากเงินงบประมาณ 

หรือเงินนอก-งบประมาณ และไมตั้งคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 
2.6 รายไดจากเงนิงบประมาณคางรับ บันทกึเปนรายไดจากเงินงบประมาณคางรับ ณ วันที่

จัดทํารายงาน หรือณ วันสิ้นปงบประมาณ ตามจาํนวนเงนิงบประมาณที่ยังไมไดรับตามฎีกาเงิน 

เหล่ือมจาย เงินกันไวเบิกเหลื่อมป หรือเงินงบประมาณคางเบิกขามป 
2.7 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาวัสดุคงเหลือตามวิธีเขากอนออกกอน 
2.8 เงินลงทุนระยะสั้น หมายความถึงเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป แสดงตาม         

มูลคาที่ตราไว 
2.9 เงินลงทุนระยะสั้น  หมายถึง ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  หลักการและนโยบาย

บัญชีสําหรับหนวยงานภาครฐั  ฉบับที ่ 2  กําหนดใหบนัทึกเงินลงทุนที่ไดรับครั้งแรกในราคาทนุและ

ปรับมูลคาหลังจากนั้นตามประเภทของเงินลงทุน  ดังนี ้
2.9.1 เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด  ใหหนวยงานตั้งราคา

หลักทรัพยใหม  โดยใชราคายุติธรรม  ณ  วันที่จัดทาํรายงาน  ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับราคา
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ยุติธรรมของเงินลงทุนกรณีเปนหลักทรัพยเพ่ือคาใหปรบัเขาบญัชีกําไรหรือขาดทุนจากการปรับมลูคา

เงินลงทุน  กรณีเปนหลักทรัพยเผื่อขายปรับเขาบญัชีกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน 
2.9.2 เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  หรือเงินลงทุนทั่วไป  ใหหนวย

งานวัดมูลคาเงินลงทุน  ณ  วันที่จัดทาํรายงานดวยราคาทุน 
2.9.3 เงินลงทุนในบริษัทหรอืรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งหนวยงานผูลงทนุสามารถมีอิทธิพลอยาง

เปนสาระสําคญัเหนืออีกหนวยงานหนึ่ง  หรือสามารถควบคุมหนวยงานที่ไปลงทุนได  ตงอบนัทึก

บัญชีเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสีย (Equity Method)  โดยการปรับราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที่

เพ่ิมขึ้น  หรือลดลงดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ไปลงทุนตามสัดสวนที่รัฐบาลมีสวนได

เสีย 
กําหนดแนวการยกยอดขอมูลเงินลงทุนเปนยอดยกมาสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

และการบนัทกึรายการเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบัญชี  ดังนี้   

(1) เงินลงทุนในบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือครองตั้งแตรอยละ 20 ข้ึนไป  

จะบันทึกบัญชเีงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) การยกยอดเงินลงทุนดงักลาวบันทึก

ดวยมูลคาสินทรัพยสิทธิของกิจการที่ไปลงทุนตามสดัสวนที่ รัฐบาลถอืครอง และ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชีใหปรับปรุงมูลคาเงินลงทนุดวยสวนไดเสียในผลการดาํเนินงานของบริษัทหรือ

รัฐวิสาหกิจนั้นตามสัดสวนที่รัฐบาลถือครอง 

(2) เงินลงทุนในบริษัทที่รัฐบาลถือครองต่ํากวารอยละ 20  บันทึกบญัชีเงินลงทุน

ตาม วธิีราคาทุน (Cost  Method) ดังนี ้

- เงินลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหบันทึกยกยอด

มูลคาเงินลงทนุดวยราคาทุน กรณีไมทราบราคาทุนใหใชราคายุตธิรรม ผลตางระหวางราคาทุนกบั

ราคายุตธิรรมของเงนิลงทุน ณ วันยกยอด ใหปรับเขาบญัชีกําไรหรือขาดทนุที่ยังไมเกิดขึ้นของเงิน

ลงทุนดวย 

- เงินลงทุนในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหบันทึกยก

ยอดมูลคาเงินลงทุนดวยราคาทุน กรณไีมทราบราคาทุนใหใชราคามูลคาสินทรัพยสุทธิของกิจการที่ไป

ลงทุน ตามสัดสวนที่รัฐบาลถือครอง และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีใหแสดงมูลคาเงินลงทุนดวย

ราคาตามบญัชี 

(3) เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตถือเปน

หลักทรัพยในความตองการของตลาด เชน หนวยลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคํานวณมูลคายุตธิรรม

ของหนวยลงทุนและเผยแพรตอสาธารณชน  ใหบันทึกยกยอดมูลคาเงินลงทุนดวยราคาทุน ผลตาง

ระหวางราคาทุนกับราคายตุิธรรมของเงินลงทุน ณ วนัยกยอด ใหปรบัเขาบญัชีกําไรหรือขาดทุนที่ยัง

ไมเกิดข้ึนของเงินลงทนุเขาบัญชีกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน   

ในทางปฏบิัตยัิงมีขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับขอมูลที่จะใชบนัทึกยกยอด

กรมบัญชีกลางมีความเห็นเพิ่มเติม  ดังนี ้
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(1) ยอดยกมาของเงินลงทุนในบริษัทจํากัด ที่รัฐบาลถือหุนต่าํกวา 20% ซึง่ไดมา

โดยนติิเหตุเปนบริษัททีไ่มไดจดทะเบียนในตลาดหลักมรัพย และไมไดสงงบการเงนิกับกระทรวง

พาณิชยเปนเวลานาน สคร. ไมมีขอมูลราคาทุนและมูลคายุติธรรมในปจจุบันหุนของหุนเหลานี้ สวน

มูลคาที่เคยตีราคาไวตั้งแตอดีตในขณะที่มกีารริบทรัพยและยึดหุนมาไมอาจใชเปนมูลคาปจจบุันได 

เพราะไมไดมกีารปรับลดลงมาใหสะทอนถึงมูลคาปจจบุัน จึงเห็นควรใชวิธีเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

จํานวนหุนดังกลาว ไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2548 กอนจนกวาจะเกิดความ

ชัดเจนในเรื่องมูลคาปจจบุันที่จะใชบันทึกบัญช ี

(2) กรณีการยกยอดขอมูลเงินลงทุนตามวธิีสวนไดเสีย ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2547 

จะใชมูลคาสุทธิตามบญัชชีองกิจการที่ปรากฎอยูในงบการเงินปลาสุดเทาที่มีขอมูล ไมวาจะเปนงบ

การเงินที่สํานกังานตรวจเงนิแผนดนิตรวจสอบรับรองแลวหรือไมก็ตาม เชนใชมลูคาสุทธติามบัญชี

ของกิจการที่ปรากฎอยูในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ได พรอมทั้งเปดเผยรายละเอียดไว

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

(3) การปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 

เพ่ือใหสะทอนถึงสวนไดเสียของรัฐบาลที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเนื่องจากผลการดาํเนินงานในกิจการที่รัฐ

ไปลงทุนในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีป 2548 ใชขอมูลจากงบการเงนิปลาสุดเทาทีม่ีขอมูล จาก

ตัวอยาง ขอ 2 ปรับปรุงเงินลงทุนของกิจการดังกลาวดวยผลการดําเนินงานของกิจการที่เพ่ิมขึ้นหรือ

ลดลง ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ป 2546 หากในขณะที่ทําการปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนสําหรับป 

2548 สคร. มีเพียงขอมูลจากงบการเงินป 2546 ของกิจการที่ไปลงทุนเปนปลาสุด พรอมทั้งเปดเผย

รายละเอียดไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

(4) รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพยติดลบ จะไมบนัทึกดวยยอดตดิลบ เนื่องจากถอืวา

รัฐบาลไมไดตกลงรับภาระชาํระหนี้ทั้งหมดแทนรัฐวิสาหกิจแหงนั้น ณ วันที่ยกยอดเงินลงทุน การ

จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชวยเหลือรัฐวิสาหกิจเปนบางป  เปนเพียงแตการจายเงินอุดหนนุให

รัฐวสิาหกิจสามารถดําเนินงานตอเนื่องไปไดเทานั้น ควรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

(5) กรณีรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่รัฐถือหุนต่ํากวา 20% ที่มรีอบปบัญชีส้ินสุด ณ 

วันที่ 30 ธันวาคม จะใชขอมูลดังกลาวบนัทึกรายการยกยอด และบนัทึกรายการปรับปรุงเงินลงทุนที่

เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เนื่องจากตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยอมใหกิจการผูลงทุนและกิจการที่ไป

ลงทุนใชรอบระยะเวลาบัญชตีางกันไดไมเกิน 3 เดือน ในการบนัทึกเงินลงทุนตามวธิีสวนไดเสีย และ

การจัดทํางบการเงิน   

2.10 อาคารและอุปกรณ 
- อุปกรณและครุภัณฑ แสดงในราคาทุน โดยมีมูลคาตอหนวย ตอชุด หรือ

ตอกลุม ตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไปเฉพาะที่ซื้อหรือไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545 สําหรับ

รายการที่จัดซือ้หรือไดมาในปงบประมาณ 2546 เปนตนไป จะรับรูเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต  5,000  

บาทขึ้นไป 
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2.11 เจาหนี้  บันทกึรับรูเจาหนี้จากการซื้อสินคาและบริการ เมื่อหนวยงานไดตรวจรับ
สินคาและบรกิาร และสินทรัพยจากผูขายแลว แตยังมิไดชําระเงินและสามารถระบมุูลคาสินคา และ

บริการไดชัดเจน 

2.12 คาใชจายคางจาย  ที่เกิดจากขอกําหนดของกฎหมาย ขอตกลงในสญัญา หรือจาก

บริการที่ไดรับแลว เชนเงินเดือน หรือคาจางคางจาย คาใชจายในการดําเนนิงานคางจาย ดอกเบีย้คาง

จาย เมื่อเกิดคาใชจายโดยการประมาณคาตามระยะเวลาที่เกิดคาใชจายนั้น และใบสําคัญคางจายจะ

บันทึกรับรูเมือ่ไดรับใบขอเบิกเงินจากขาราชการ หรือลูกจาง รวมถึงการรับใบสาํคญัที่รองจายจากเงิน

ทดรองราชการ 

2.13 รายไดรับลวงหนา  บันทึกรับรูรายไดรับลวงหนา เมื่อไดรับเงินตามแผนการใช
จายเงิน รวมถึงการรับเงินสนับสนนุ 

2.14 เงินรับฝาก  รับรูเมื่อไดรับเงิน 

2.15 ทุน  เปนผลตางระหวางสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งบันทึกเมื่อเร่ิมปฏิบัตติามระบบ

บัญชีเกณฑคงคาง 

2.16 รายไดจากเงนิงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับเงินจากคลัง กรณีเปนเงิน

งบประมาณจายขาดจากรัฐบาล หรือไดรับเงินงบประมาณที่เบิกเพ่ือจายชําระภาระผูกพันและรับรูเมื่อ

ไดรับแจงหลักฐานการจายเงนิใหผูมีสิทธิ์กรณีเปนการเบกิหักผลักสงหรือเปนการจายตรงจากรัฐบาล 

2.17 รายไดจากเงนินอกงบประมาณ รับรูเมื่อเกิดรายได 

2.18 รายไดจากเงนิกูของรัฐบาล รับรูเมื่อไดรับเงิน ในกรณีที่แหลงเงินกูจายเงินกูใหกับ

หนวยงานโดยตรง หรือรับรูรายไดจากเงินกูของรัฐบาลพรอมกับรับรูคาใชจาย ในกรณีที่แหลงเงินกู

จายเงินตรงใหแกเจาหนี ้

2.19 คาใชจายบคุลากร คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายงบกลาง  รับรูเมื่อ
เกิดคาใชจาย 

2.20 คาเสื่อมราคาสินทรัพย  คํานวณโดยวธิีเสนตรง ไมมีราคาซาก (ราคาซาก = 0) 

สินทรัพยที่หมดอายุการใชงานแลวใหคงมลูคาไวในบัญช ี 1  บาท จนกวาจะมีการจาํหนายสนิทรัพย

ออกจากระบบบญัชี การตรีาคาสินทรัพย และคดิคาเส่ือมราคาไดกําหนดประเภทสินทรพัย และอายุ

การใชงานของสินทรัพยตาง ๆ ดังนี ้

 

ประเภทสินทรัพย อายุการใชงาน (ป) 
ครุภัณฑสํานักงาน 8 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 5 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 5 

ครุภัณฑไฟฟา 5 
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3. ผลผลิตของหนวยงาน 
3.1 วิสัยทัศน 

เปนผูนาํในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา

ประเทศอยางย่ังยืน 
3.2 ผลผลิตของหนวยงาน 

ผลผลิตที่ 1 สรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสินของรัฐ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  รัฐสามารถเก็บรายไดเปนไปตามเปาหมาย 56,400,000 

ลานบาท  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ การบริการของรัฐวิสาหกิจมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 

รอยละ 75 
ผลผลิตที่ 2 ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

เปนไปตามเปาหมาย 60 แหง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวา

รอยละ 80  
 
4. ขอจํากัดของงบการเงิน 

มีการลางพักสินทรัพยผิดในระบบ GFMIS  ซึ่งขอมูลดังกลาวยังไมสามารถปรับปรงุรายการไดใน

ระบบ GFMIS ประกอบดวย 

4.1 ครุภัณฑของหนวยงานมีการลางครุภัณฑเขาผิดประเภท โดยบนัทึกลางพักสินทรัพย 

ครุภัณฑสํานักงานไปเขาครภุัณฑคอมพิวเตอร  จาํนวน  3  รายการ ดงันี้ 

(1) เกาอ้ี ROLF CHAIR     จํานวน     10    ตัว 

(2) โตะประชุมทรงกลม      จํานวน      1    ตัว 

(3) เครื่องปรับอากาศ           จํานวน      1    ตัว 

4.2 บันทึกอายุการใชงานครุภัณฑสํานักงานผดิ โดยบนัทึกอายุการใชงานเปน  5  ป (มาตรฐาน

ใช  8  ป) 

4.3 บันทึกอายุการใชงานครุภัณฑรถยนตผดิ โดยบันทึกอายุการใชงานเปน  8  ป  (มาตรฐาน

ใช  5 ป) 
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5.  เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด   
 หนวย : บาท
 2549  2548 
     เงินทดรองราชการ 1,000,000.00 -

     เงินฝากของหนวยงาน              -              691,512.48 

     เงินฝากสวนราชการในงบประมาณ (113,393.00) -

     เงินฝากสวนราชการนอกงบประมาณ 115,380.00 -

     เงินฝากคลัง    1,794,521,330.31    4,888,336,090.92 

     รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,795,523,317.31    4,889,027,603.40 

 
6.  ลูกหน้ีระยะสั้น   
 หนวย : บาท
 2549 2548
      ลูกหนี้เงินมัดจําจายลวงหนา              7,500.00              - 

      รวมลูกหนี้ระยะสั้น           7,500.00 - 

 
7.  เงินลงทุนระยะสั้น   
 หนวย : บาท
 2549 2548

      บัญชีเงินฝากประจําท่ีสถาบันการเงินของรัฐ

 

74,562,735.79              - 

      รวมเงินลงทุนระยะสั้น           74}562}735.79 - 

 
8.  สินคาและวัสดุคงเหลือ   
 หนวย : บาท
 2549 2548

      วัสดุคงหลัง 

 

74,562,735.79              - 

      รวมสินคาและวัสดุคงเหลือ           74,562,735.79 - 
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9.  เงินลงทุนระยะยาว 
 หนวย : บาท
 2549 2548
      เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจนอกตลาดระยะยาว 784,076,953,190.82              - 

      เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจในตลาดระยะยาว      146,833,480,430.61           ‐
         เงินลงทุนบริษัทรวม- Listed 92,739,974,976.85 -

         เงินลงทุนบริษัทรวม- Nonlisted 5,895,086,461.79 -

           6,482,216.15 - 

 
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)   

 หนวย : บาท
 2549 2548 
      ครุภัณฑสํานักงาน              539,360.02              217,764.94 

      หัก คาเสื่อมราคา                  3,102.37                  3,102.37 

              356,257.65              214,662.57 

 

      ครุภัณฑยานพาหนะ           2,739,900.00           1,380,000.00 

      หัก คาเสื่อมราคา                     945.20                     945.20 

           2,378,954.80           1,379,054.80 

 

       ครุภัณฑคอมพิวเตอร           14,364,95980           2,672,608.00 

       หัก คาเสื่อมราคา              169,154.07              169,154.07 

           14,195,805.73           2,503,453.93 

 

       ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด           12,993,706.65           9,894,067.37 

       หัก คาเสื่อมราคา           3,082,457.99           1,624,508.59 

           9,911,248.66           8,269,558.78 

 26,842,266.84 12,366,730.08
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11.  เงินรับฝากระยะยาว   

      หนวย : บาท
 2549 2548 
      เงนิฝากประจํา -Rel จายคืนนานกวา 12 เดือน 600,215,291.78 -

      รวมเงินฝากระยะยาว 600,215,291.78           - 

 
 
12. สวนทุนและสวนเปลี่ยนแปลงในทุน   

      หนวย : บาท
 2549 2548 
      ทุน 

          ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 1,033,640,810,779.94 -

      รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม              -              - 

          ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด       (2,841,853,004.22)  

          บวก รายไดต่ํากวาคาใชจายงวดนี้        (2,972,518,326.86) - 

     ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 1,027,826,439,448.86 - 

 
13. คาใชจายบุคลากร    

  หนวย : บาท
 2549  2548 
       เงินเดือน         23,318,091.04         22,517,125.73 

       โบนัส 57,169.39 -

       เงินเพ่ิม 14,500.00 -

       คาจางประจํา 136,680.00 -

       คาจางชั่วคราว           667,664.52           1,833,474.99 

       คาใชจายบุคลากรอื่น           4,436,708.99           2,314,387.60 

         28,630,813.94          26,664,988.32 
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14. คาสาธารณูปโภค    

  หนวย : บาท
 2548  2548 
        คาไฟฟาสําหรับใชงาน              1,060,610.71              999,390.28 

        คาปโตรเลี่ยมสําหรับการใชงาน              -              131,482.26 

        คาโทรศัพทสําหรับการใชงาน              526,968.82              521,719.99 

        คาไปรษณียและขนสง                173,427.00                88,026.00 

        คาสาธารณูปโภคอื่น              76,765.69              135,215.04 

           1,837,772.22           1,875,833.57 

 
หมายเหตุ  : งบการเงินประจําป 2549 เปนงบการเงินเบื้องตัน   
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สวนที่ สวนที่ 44  ::  ผลกาผลการดําเนินการอื่น ๆรดําเนินการอื่น ๆ  



                               
      

 หนา  47

รายงานประจําป  2549 

สวนที่  4  :  ผลการดําเนินการอื่น ๆ  
 
การจัดงานมอบรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป พ.ศ. 2548”  

การจดังานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดเีดน ประจาํป  2549  จัดขึ้นในวนัพธุที่ 15 

พฤศจิกายน 2549  ณ สโมสรทหารบก ถนนวภิาวดีรังสิต  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล เปนประธานในงาน   ผูเขารวมงานประกอบดวย 

รัฐมนตรีกระทรวง เจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ   คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ

จัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดาํเนนิงานรฐัวิสาหกิจ หนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนรัฐวิสาหกิจ 

60 แหง และส่ือมวลชนแขนง  ตางๆ รวมทัง้ส้ินประมาณ 600 คน 
วัตถุประสงค  เพ่ือเปนการสรางความภาคภูมิใจ  ใหแกรัฐวิสาหกิจ  และเผยแพร

ผลงานของรัฐวิสาหกิจใหสาธารณชนไดรับทราบ  และเปนการสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจมีความมุงมัน่ใน

การพัฒนาองคกรและการดาํเนินงานใหมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึนจากการที่กระทรวงการคลังไดนาํระบบ

ประเมินผลดาํเนินการรฐัวิสาหกิจมาใชในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหาร

จัดการที่เปนเลิศอยางมืออาชีพ และพัฒนาองคกรไปสูมาตรฐานสากล  เพ่ือกอใหเกิดการคุมคาในเชิง
เศรษฐกิจ และเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแก รัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  และประชาชน  โดยใหรัฐวิสาหกิจ
มีความคลองตัวในการดาํเนินงานมากขึน้และจะมุงเนนใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเปน

ผูรับผดิชอบในการกํากับดแูลรัฐวิสาหกิจรวมถึงเปนการสงเสริมใหสังคมมีสวนรวมในการกาํกับดูแล

รัฐวิสาหกิจ  ดังนั้น การจดังานครั้งนี้จึงเปนรางวัลแหงความภาคภูมใิจของรัฐวิสาหกิจโดยรวม  
ประเภทรางวัลและรายชื่อรัฐวิสาหกจิทีไ่ดรับรางวัล  

ในป 2549 ไดกําหนดใหมีรางวัลรัฐวิสาหกจิดีเดนในดานตาง ๆ จาํนวน 5 

ประเภท รวมทั้งส้ิน 17 รางวัล ดงันี ้

1. รางวลัผลการดําเนนิงานดีเดน   จํานวน 3 รางวัล มีวตัถปุระสงคเพ่ือสงเสริม

ใหรัฐวิสาหกิจมีการดาํเนนิงานที่เปนเลศิ มคีวามเขมแข็งและความสามารถที่เปนมาตรฐานในระดบัสากล 

สามารถดาํเนนิภารกิจและสนองตอบตอความตองการและความคาดหวังของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย

ดวยความเปนเลิศไดอยางยั่งยืน โดยรัฐวิสาหกิจทีไ่ดรับรางวัลไดแก 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 บริษัท ปตท จาํกัด (มหาชน) 

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดเีดน   จาํนวน 5 รางวลั มีวัตถุประสงค 
เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิหนาที่อันดีของคณะกรรมการรฐัวิสาหกจิใหเปนทีป่ระจกัษ และเปนแบบอยางที่

ดีในการกาํกับดูแลองคกรตามมาตรฐานและหลักปฏิบตัิทีด่ีที่ไดรับการยอมรับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปน

ผูแทนทีด่ีในการกาํกับดแูลรัฐวิสาหกจิอันเปนสมบตัิของรฐัและประชาชน โดยรัฐวิสาหกิจทีไ่ดรับรางวัล

ไดแก 
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 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

3. รางวัลการบริหารจดัการองคกรดเีดน จํานวน 5 รางวัล มีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดนัให
เกิดการบริหารจัดการทีด่ใีนระบบงานหลกัที่สําคญัของรัฐวิสาหกจิ ซึ่งจะทําใหเกิดระบบและมาตรฐานของการ

ดําเนนิงานที่สามารถเทียบเคยีงไดกับแนวทางการปฏิบตัิทีด่ีที่เปนสากล โดยรัฐวิสาหกิจที่ไดรับรางวัลไดแก 
 การประปานครหลวง 
 การไฟฟานครหลวง 
 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จาํกัด 

4. รางวัลโครงการเพื่อสังคมดีเดน จํานวน 3 รางวัล มีวัตถปุระสงคเพ่ือสรางกระแสและ
จิตสาํนกึในการดําเนนิงานขององคกรในปจจุบนัที่จะตองคํานึงถึงการทาํงาน หรือการคิดริเร่ิมโครงการเพื่อตอบแทน

สังคมโดยไมคาดหวังผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งไมไดทาํไปเพราะเปนภารกจิ หนาที่ หากแต  ทาํไปเพราะตระหนักใน

ความสาํคัญของการอยูรวมกันและสรางประโยชนเก้ือกูลซึ่งกันและกันในสังคม    โดยรัฐวิสาหกิจที่ไดรับรางวัล

ไดแก 
 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
 บริษัท ทโีอท ีจํากัด (มหาชน) 
 บริษัท ปตท จาํกัด (มหาชน) 

5. รางวัลพัฒนาปรับปรุงสถานภาพองคกรดีเดน  จํานวน 1 รางวัล โดยมวีัตถุประสงค

เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจตระหนักและใหความสาํคญัในการที่จะฟนฟแูละปรบัปรุงพัฒนากิจการของตนใหมีผลประกอบการ

ที่ดี มปีระสทิธภิาพ ไมกอใหเกิดภาระ หรือสามารถลดภาระของรัฐที่มีตอรัฐวิสาหกจิลงได รัฐวิสาหกิจที่ไดรับรางวัล

ไดแก 
 บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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คณะผูจัดทํา 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   ประธานที่ปรึกษา 
นายวิชัย    จึงรักเกียรติ 

รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษา 

นายอารีพงศ    ภูชอุม 

นางพรพิมล    จุรุพันธุ 

คณะทํางาน 
1. นางพัลลภา  เรืองรอง     ประธานคณะทํางาน 
2. นางพรรณขนิตตา   บุญครอง     คณะทํางาน 
3. นางปานทิพย   ศรีพิมล     คณะทํางาน 
4. นางญาใจ    พัฒนสุขวสันต     คณะทํางาน 
5. นางศิริพร    พงศเจริญเกียรติ    คณะทํางาน 
6. นายชาญวิทย นาคบุรี    คณะทํางาน 
7. นายภูมศิักดิ ์  อรัญญาเกษมสุข   คณะทํางาน 
8. นางวชิรญา  เพ่ิมภูศรี   คณะทาํงาน 
9. นายชัยภัฏ  เตมียบุตร   คณะทํางาน 
10. นายเกียรติคณุ เทียมประเสริฐ   คณะทํางาน 
11. นายพิทย   อุทัยสาง    คณะทํางาน 
12. นายศรชัย  ไกรนรา    คณะทํางาน 
13. นางสาวรัชฎา วานิชกร    คณะทํางานและเลขานุการ 
14. นางสาวผุสดี   ชูวิทย      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 


