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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.1 วิสัยทัศน 
 เปนผูนาํในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา
ประเทศอยางย่ังยืน 
1.2 พันธกิจ 
 1. เสนอแนวทาง  มาตรการ  ในการพัฒนาและเพิ่มมลูคารัฐวิสาหกิจ   
 2. กํากับ ดูแล วิเคราะหและติดตามประเมินผลรัฐวิสาหกิจเพื่อใหดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐ   
 3. บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคา 
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร 
 1.  ยกระดับการบริหารจัดการรฐัวิสาหกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีพลัง 
 2.  ปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และสภาพแวดลอม 
 3.  การเสริมสรางธรรมาภบิาลในรัฐวิสาหกิจ 
 4.  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร.  
1.4 เปาประสงค 
 1. รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่มีพลัง  มีศักยภาพในการเปนกลไกของรัฐในการพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคม และการแขงขันของประเทศ 
 2. การจัดตั้งองคกรกํากับดแูลที่เก่ียวของกับการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 
 3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 4. สคร. เปนองคกรที่ทันสมัย บุคลากรมขีีดสมรรถนะสูง ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
1.5 กลยุทธ 
 1.5.1 กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่ 1 

 1. สรางมูลคาเพ่ิมและสรางความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ โดยปรบัปรุงการ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ และพลิกฟนกิจการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทนุ  โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนนิงานของรัฐวสิาหกิจอยางเปนระบบและเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล                
และการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทหรือบริษัทมหาชน  หรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย         
แหงประเทศไทย รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาตข้ึินเพื่อเปนองคการกลาง มหีนาที่ดแูล และ
พัฒนาการบรหิารจัดการรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 2. ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการสรรหาผูบริหารที่เปนมือ
อาชีพ ยกระดบัการคดัเลือกผูบริหารจาก Directors’ Pool และการตดิตามประเมนิผลผูบริหาร 
รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการจัดสัมมนาและฝกอบรมที่เหมาะสมใหกับผูบริหารรัฐวิสาหกิจ   
 3. พัฒนากฎหมายและผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับรฐัวิสาหกิจ เพ่ือใหการบริหาร
จัดการมีประสทิธิภาพและมคีวามคลองตัวมากขึ้น  



 1.5.2 กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่ 2 

 สนับสนนุและผลักดันใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีกลไกการกํากับดแูล   
ที่เก่ียวของกับการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน โดยแยกบทบาทการเปนผูกํากับดูแล  (Regulator) และ
บทบาทของการเปนผูใหบรกิาร (Operator) อยางชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหมีกฎหมายประกอบ
กิจการรายสาขาเพื่อมิใหมีการใชอํานาจผกูขาดโดยไมเปนธรรมทั้งตอผูบริโภคและผูประกอบการ 

 1.5.3 กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่ 3 
 1. ยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภบิาลในรัฐวิสาหกิจใหเทียบเทามาตรฐานสากล โดย
ปรับปรุงและกําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ และแกไขกฎระเบียบ 
 2. พัฒนาระบบการกํากับดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยการกําหนดหลักเกณฑและจัดทาํ
คูมือการกํากับดูแลทีด่ีใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเพ่ือความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย 
 3. ประชาสัมพันธตอสาธารณะและผูเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนารัฐวิสากิจ โดยเผยแพร
ขอมูล และจัดทําส่ือประชาสมัพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจแกประชาชนทั่วไป 
 1.5.4 กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่ 4 
 1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรที่กําหนด
ไวอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหขาราชการอบรมในหลักสูตรตางๆ และจดัอบรม/สัมมนาใน
หลักสูตรที่สําคัญและจาํเปน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะและองคความรูใหมๆ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และให สคร.เปลี่ยนแนวการทํางานจากหนวยงานกํากับดูแลเชิงรับ เปน
หุนสวนการพฒันาเชิงรุก 
 2. บริหารจัดการความรูอยางมีระบบ สรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน และถายทอด
ความรูระหวางบุคลากรของ สคร. 
 3. สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานทีด่ี มีการวางแผนพฒันาความกาวหนา
ในสายอาชีพของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏบิัติงานใหเปนธรรม โปรงใส  
และสรางระบบแรงจงูใจที่เหมาะสม 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ โดยการพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูลตางๆ  การเชื่อมโยงและการใชขอมูลเพ่ือใชวิเคราะหไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีเว็บไซตที่เปนแหลงขอมูลและเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธและส่ือสารระหวางประชาชนกับ สคร. 
 
 
 
 
 



1.7 กรอบอัตราขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจางของกรมในสังกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร (น้ําหนัก : รอยละ 48.5) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง (13.5) 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1  รายไดรัฐบาล 5 5.00 0.2674 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
ณ ราคาประจําป 

3
 

5.00 0.1604 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3  การจัดระดับเครดิตของประเทศ โดย 
   - 1.3.1 Moody’s      
    - 1.3.2 Standard & Poor’s 

 
1 
1 

 
4.00 
4.00 

 
0.0428 
0.0428 

 ตัวชี้วัดที่ 1.5  ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับ
มาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 

1.5 5.00 0.0802 

 ตัวชี้วัดที่ 1.6  ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบริการรวม 1 5.00 0.0535 

 ตัวชี้วัดที่  1.7  ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวง 1 5.00 0.0535
ตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานทรัพยสิน (15) 
 ตัวชี้วัดที่  2.1 กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA)   4.5 1.00* 0.0481 
 ตัวชี้วัดที่  2.2  จํานวนที่ดินของรัฐที่ใชสนับสนุนการปลูกพืชเพ่ือผลิต
พลังงานทดแทน 

3.75 5.00 0.2005 

 ตัวชี้วัดที่  2.3  จํานวนสวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ลานกีฬา/หองสมุด/หอ
ศิลป ท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการ/ปรับปรุงในท่ีราชพัสดุ 

3.75 5.00 0.2005 

 ตัวชี้วัดที่  2.4  ระดับความสําเร็จในการใหรัฐวิสาหกิจนําระบบบริหาร
มูลคามาใชในการบริหารจัดการองคกร 

3 5.00 0.1604 

 จํานวนอัตรา 
ขาราชการ 97
ลูกจางประจํา 1
ลูกจางช่ัวคราว 8
พนักงานราชการ 28
รวม 134



ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (20) 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจสู
ทศวรรษใหมแลวเสร็จและนําเสนอกระทรวงการคลัง 

4 5.00 0.2139 

 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ประสิทธิผลในการจัดอบรม/สัมมนาใหแกกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
         3.2.1  จํานวนหลักสูตร 
    3.2.2  ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม/สัมมนาที่มีตอโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนาของ สคร. 

 
 
1 
1 

 
 

5.00 
5.00 

 
 

0.0535 
0.0535 

     ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนเงินจัดเก็บรายไดแผนดิน 7 5.00 0.3743
    ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ   วิธีการ  และ
บัญชีรายชื่อของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

3 4.00 0.1283 

     ตัวชี้วัดที่ 3.5 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ 

4 1.00* 0.0428

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) 
 ตัวชี้วัดที่ 5  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 1.00* 0.0535
 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

4 5.00 0.2139 

  ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 

3 5.00 0.1604 

  ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7.2 .1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 
  7.2 .2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนฯ 

 
 
2 
 
1 

 
 

5.00 
 

5.00 

 
 

0.1070 
 

0.0535 
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10) 
 ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
ภาพรวม 

3 5.00 0.1604

  ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสวนราชการตัวชี้วัดที่ 
   – ไฟฟา 
 - น้ํามัน 

 
 

1.5 
1.5 

 
 

2.00 
2.00 

 
 

0.0321 
0.0321 

 ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
  10.1.1  การตอบขอหารือทางโทรศัพท 

 
0.33 

 
 

5.00 

 
 

0.0176 
  10.1.2  การแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเพ่ือเขาประชุมผูถือหุน 0.33 5.00 0.0176 
  10.1.3 การกําหนดนโยบาย มาตรการตางๆท่ีเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
เสนอ ค.ร.ม. 

0.33 5.00 0.0176 



ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ผลการดําเนินงาน
คาคะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน 
ถวงนํ้าหนัก

  10.1.4  การตอบขอหารือของรัฐวิสาหกิจ 0.33 5.00 0.0176 
  10.1.5   การเตรียมการประชุม/จัดประชุมในฐานะ กนร. และ กนท. 0.34 5.00 0.0182 
  10.1.6  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ สคร. รายไตรมาส 0.34 5.00 0.0182 
  ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ 

2 5.00 0.1070 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 25) 
     ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนบัสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร                       

3 5.00 0.1604 

     ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard)   

2 5.00 0.1070

     ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ 

3 5.00 0.1604

     ตัวชี้วัดที่ 13.3  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

3 5.00 0.1604

     ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการ 
 14.1 คุณภาพและสรุปผลการทบทวน 
 14.2 แผนปฏิบัติการมีความครอบคลุม 
 14.3 รอยละของแผนที่ปฏิบัติแลวเสร็จ 
 14.4 รอยละของแผนที่บรรลุเปาหมาย 

 
 
1 

0.5 
1 

1.5 

 
 

1.00* 
1.00* 
5.00 
5.00 

 
 

0.0107 
0.0053 
0.0535 
0.0802 

    ตัวชี้วัดที่ 16  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5 5.00 0.2674 

รวม 93.5  4.2086

 
หมายเหตุ * เปนคาคะแนน NA ที่รอการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 1  ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปน
องคกรที่มีพลัง 

(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1  
(1.1)คูมือกรอบแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูทศวรรษใหม (Framework Study) 5 สาขา 
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
(1.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 การจัดทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูทศวรรษใหมเปนการจัดทาํกรอบกลยุทธในการสราง
มูลคาเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจภาพรวมและรายสาขา   นโยบายการลงทุนทีเ่หมาะสมของภาครัฐ  และแนว 
ทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม  รวมทั้งหลักเกณฑในการกาํกับดแูลที่ดีเพ่ือใหเกิดประสิทธภิาพ
สูงสุดสําหรับผูถือหุน  สคร.ไดจดัทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (Framework) จํานวน 5 สาขา ไดแก  
สาขาขนสง  สาขาโทรคมนาคมและการสื่อสาร   สาขาพลังงาน  สาขาเกษตรและทรพัยากร ธรรมชาติ   
และสาขาประปา โดยมีการรับฟงความคดิเห็นจากผูมสีวนเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
ไดแก กระทรวงเจาสังกัดรัฐวิสาหกิจ   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แหงชาติ   และรัฐวิสาหกิจทั้ง 5 สาขา  สคร.ไดนาํเสนอคูมือกรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจทั้ง 5 สาขา 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 
(1.4) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ  
 มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายในบางรัฐวิสาหกิจ (เชน การอนุมัติราง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน  ราง พ.ร.บ. น้ําบาดาล  ความชัดเจนเรื่องภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคม หรือ 
การยายสนามบิน) ทําใหการศึกษาแนวทางการพัฒนาตองรอความชัดเจน  แต สคร. สามารถดาํเนิน 
การไดตามเปาหมายเพราะไดรับความเห็นจากผูมีสวนเกีย่วของตางๆ  เพ่ือนํามาสนบัสนุนและปรบั 
ปรุงการจัดทําแผนการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 5 สาขา  

 
(2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2 
(2.1 ) การจัดทําราง พ.ร.บ. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
(2.2) หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักกฏหมายและระเบยีบรัฐวิสาหกิจ 
(2.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจอีกรูปแบบหนึ่ง เพ่ือใหการ
บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมีความคลองตัวและมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน   ทาํใหรัฐวิสาหกิจสามารถ
ระดมทุนจากตลาดทุนเพื่อขยายกิจการใหรองรับความตองการของประชาชนและเสริมสรางความ 



สามารถในการแขงขันของประเทศ  โดยกระทรวงการคลังไดแตงตั้งคณะทํางานยกรางพระราชบัญญัติ
การกําหนดกิจการ   หลักเกณฑและข้ันตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้น   เพ่ือวางกรอบการแปรรูป 
รัฐวิสาหกิจใหเปนไปอยางมมีาตรฐาน  เปนกฏหมายกลางสําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกข้ันตอน
ตั้งแตเกณฑการเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปไปจนถึงการกระจายหุนใหแกประชาชน    เพ่ือใหภาค
ประชาชนไดรวมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น  มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล  ลดการใช
ดุลพินิจของฝายบริหารและคุมครองสิทธิของผูบรโิภค    ซึ่ง สคร.ไดรวมพิจารณาจดัทําราง พ.ร.บ. 
ดังกลาว   และจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน    และไดผานการ
ตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหเสนอสภานติบิัญญัติแหงชาติเพ่ือพิจารณาแลว โดย
เปลี่ยนชื่อเปน ราง พ.ร.บ. วาดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑการแปลงสภาพรัฐวิสาหกจิ พ.ศ....  
 
(3) แนวทางดาํเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3 
(3.1)การจัดทําคูมือการนําระบบ EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ 
(3.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
(3.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 สคร. ผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจดําเนนิการตามแผนการนําระบบ EVM มาใชในระยะที่ 2  โดย
กําหนดใหการนําระบบ EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ  เปนหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปของรัฐวิสาหกิจ 38 แหง  โดยไดแบงรัฐวิสาหกิจออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่นําระบบ EVM 
มาใชในระดบัศูนย (Business unit) และกลุมที่นําระบบ EVM มาใชเพียงระดับองคกร และไดจัดทาํ
คูมือการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ระยะที่ 2 เพ่ือเปนแนวทางในการดาํเนินงานใหแกรัฐวิสาหกิจ  และจดัสงคูมือดังกลาวใหแก
รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550   สคร.ไดจดัสัมมนา/ทําความเขาใจใหรัฐวิสาหกิจในการนํา
ระบบ EVM มาใช  ตดิตามความคบืหนา ตอบขอซักถาม และใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนนิงาน EVM 
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป  ทาํใหผูบริหารและคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจในกลุมเปาหมายมี
ความเขาใจในระบบ EVM และนําความรูมาใชในการดาํเนินโครงการ EVM ระยะที่ 3  สคร.ได
รายงานความคบืหนาการดําเนินงานระบบ EVM ของรัฐวิสาหกิจ 40 แหงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และไดลงนามรับทราบเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 
(1.4) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ  
 รัฐวิสาหกิจบางแหงขาดความรู ความเขาใจอยางแทจริงในการนาํระบบการบริหารจดัการเพื่อ
สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช และไมมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการดําเนนิงาน  ทําใหไมสามารถ
กําหนดทศิทางการดําเนนิงานดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม   รัฐวสิาหกิจบางแหงมกีลุมคนเพียง
เฉพาะกลุมที่จะสามารถดาํเนินการดังกลาวได เนื่องจากไมมีการกระจายความรู ความเขาใจระหวาง
กันภายในองคกร  แมจะมอุีปสรรคบางประการแตการใหความรวมมือของเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุก
ฝาย เชน ที่ปรกึษา EVM ของรัฐวิสาหกิจและ สคร. ที่ปรกึษาระบบประเมินผล  กระทรวงเจาสังกัด 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารรฐัวิสาหกิจ เปนตน ทําใหการดําเนนิงานของ สคร. บรรลุ
เปาหมายได 



 
 
 
(4) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ  ลําดับที่ 4 
(4.1) การเสนอแผนพลิกฟนรัฐวิสาหกิจ 
(4.2) หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักกํากับรัฐวิสาหกิจ 1 
(4.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 สคร. ไดดาํเนนิการรวมกับกระทรวงคมนาคม  ขสมก.  รฟท.  และหนวยงานที่เก่ียวของใน
การจัดทําแผนพลิกฟนองคการรถไฟแหงประเทศไทย(รฟท.) และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ
(ขสมก.) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่ประสบผลขาดทุนสูงสุด   โดยมีการรวมประชุมหารือและผลักดนัใหเกิด
แนวทางการดาํเนินการที่ชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏบิัติ     ซึ่งแนวทางฟนฟูกิจการ ของ รฟท. 
และ ขสมก. แบงเปน 3 ดาน  คือ ดานการเงิน ดานการดําเนนิงาน และดานกลยุทธ ปจจบุันแผน
ฟนฟูฯของ รฟท.ไดนาํเสนอ ค.ร.ม. แลวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และสํานักนายกรัฐมนตรีไดมี
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะทางการเงิน
ของ รฟท.เพ่ือกํากับและตดิตามให รฟท. ดําเนินการตามแผนฯ  สวน ขสมก. อยูระหวางเสนอแผน
ฟนฟูกิจการตอกระทรวงคมนาคม เพ่ือพิจารณานาํเสนอ คณะกรรมการ กนร. และ ค.ร.ม. ตอไป 
 
(5) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 5 
(5.1 )แผนการประเมินประสิทธิผลในการจัดฝกอบรม/สัมมนา ใหแกกรรมการ  ผูบริหารและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(5.2) หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานเลขานุการกรม 
(5.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 สคร. ดําเนินการจัดโครงการ/สัมมนาใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดย
มุงเนนการสรางความรูทางดานวิชาการและการบริหารจัดการแกรัฐวิสาหกิจผานโครงการฝกอบรม/
สัมมนาหลักสูตรตางๆทีค่รอบคลุมกลุมเปาหมาย เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนและสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และยกระดบัความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศสูระดับสากล ในปงบประมาณ 2550 สคร.ไดจดัอบรม/สัมมนา เปนจาํนวน 9 โครงการ  
โดยระดบัความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม/สัมมนาที่มีตอโครงการฯ ของ สคร. เฉล่ียรอยละ 
87.00 
(1.4) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ  
 สคร. ไดรับการสนับสนุนในการจัดอบรม/สัมมนา จากหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและ
ภายนอก แต สคร. มีงบประมาณไมเพียงพอในการพฒันาบคุลากรของรฐัวิสาหกิจ ผูบริหารระดบัสูง
ของรัฐวิสาหกิจมีภารกิจมากจึงทําใหไมสามารถเขารวมสัมมนาไดในบางครั้ง  

 

 



 

 
ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 2  การปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและ
สภาพแวดลอม  
 
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 
(1.1) การกําหนดหลักเกณฑการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจตามนโยบายของรัฐ(PSO) 
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
(1.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 การรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเปนธรรมใหกับรัฐวิสาหกิจผูใหบริการสาธารณะ 
ประชาชนผูรับบริการ และรัฐ  โดยรัฐวิสาหกิจจะไดรับเงินอุดหนนุตามผลขาดทุนเฉพาะจากการ
ใหบริการสาธารณะตามมต ิครม.  ในขณะที่รัฐจะมีมาตรการและกระบวนการในการใหเงินอุดหนนุ
และสามารถตรวจสอบประเมินผลอยางเปนรูปธรรม โดยในหลักการ รัฐวิสาหกิจจะตองจัดใหมีการ
แยกบัญชีการดําเนนิงานระหวางการดําเนนิงานในเชิงพาณิชยและการดําเนนิงานในเชิงสังคมออกจาก
กันและรัฐจะใหการอุดหนุนผลขาดทุนจากการดําเนินงานในเชิงสังคม    โดยมคีณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจเปนผูศึกษารายละเอียดการแยกบัญชี  กําหนดวงเงินอุดหนุน  
และตดิตามประเมินผลการดําเนนิงานบรกิารเชิงพาณิชย รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ใหเงินอุดหนนุบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2550  โดยปจจุบนัอยูระหวางการตรวจรางของคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและราง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 และคาดวาจะสามารถประกาศใชไดภายในป 2550 
ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 3  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 
 
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1  
(1.1) จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
(1.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 สคร.ไดจดัทําหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ ป 2544 เพ่ือเปนกลไก
สําคัญทีผ่ลักดนัใหมีการกํากับดูแลทีด่ีในรัฐวิสาหกิจและใชมาถึงปจจบุนั   สคร.จึงไดมีการปรับปรุง
หลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ ป 2544     เพ่ือใหการกํากับดูแลทีด่ีมี
มาตรฐานสากลและเปนเครือ่งมือหนึ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมคีวามโปรงใสและตรวจสอบได   
ซึ่ง สคร. ไดดาํเนินการจัดทาํหลักเกณฑธรรมาภิบาลฯ รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
จัดทําหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ(ฉบับราง)แลวเสร็จ  โดยเสนอราง
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลทีด่ีในรัฐวิสาหกิจตอกระทรวงการคลัง เมื่อวันที ่25 กันยายน 
2550 และเสนอรางหลักเกณฑฯตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 



 
 
 
(1.4) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ  
 ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย OECD 
เปนตน 
(2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2 
(2.1) การจัดทํารางหลักเกณฑ Directors' Pool 
(2.2) หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักกฏหมายและระเบยีบรัฐวิสาหกิจ 
(2.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
 สคร. ไดจัดทาํรางหลักเกณฑ วิธีการและบญัชีรายชื่อของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามความใน
รางพระราชบัญญัตคิุณสมบตัิมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 
(ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแหงชาติ)  ประกอบดวย การกําหนด
องคประกอบคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ คุณสมบตัขิองผูที่จะสามารถ
เขาอยูในบญัชีรายชื่อกรรมการ และกําหนดหลักเกณฑในการคดัเลือกผูที่อยูในบัญชรีายชื่อเพ่ือไป
ดํารงตาํแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ    โดย สคร. ไดเสนอรางหลักเกณฑฯตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรเีพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550  แลว 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 4    การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร. 
 
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 
(1.1) โครงการ GFMIS-SOE   
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
(1.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 โครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS เพ่ือรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)   มี
เปาหมายเพื่อควบคุม   ติดตาม  เงินงบประมาณที่จายเขารัฐวิสาหกิจ   การบริหารงบการเงินรวม
รัฐวิสาหกิจ  และมีระบบ MIS ภาครัฐวิสาหกิจ    ซึ่ง สคร. ไดมีการจดัสัมมนาโครงการฯดังกลาว 
ใหแกรัฐวิสาหกิจเพื่อเตรียมความพรอมในการใหขอมูล  จัด work shop เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ 
นอกจากนี้ไดดําเนนิการติดตั้ง Terminal และอุปกรณแมขายใหกับรัฐวิสาหกิจ ออกแบบโครงสรางผัง
บัญชีมาตรฐาน  ระบบขอมลูรายได   รายจาย  การลงทุน   รายงานหนี้เงินกูสินทรัพยหลัก  
ดําเนนิการถายโอนขอมูลจากระบบขอมูลรัฐวิสาหกิจของ สคร. เดิม เขาสูระบบ GFMIS-SOE และ
ดําเนนิการทดสอบระบบและฝกอบรมผูใชงานในระบบ GFMIS-SOE   สคร.ไดดําเนินการเสร็จสิน้ทุก
ข้ันตอนแลว  



 
 
 
 
 
(2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2 
(2.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard 
(2.2) หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานเลขานุการกรม 
(2.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
   การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย ตามเปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ โดย
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2551-2553  ในการดําเนินงานในแตละข้ันตอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นั้น  สคร.ได
จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรู เก่ียวกับ HR Scorecard ใหแกผูบริหารและบุคลากรที่เก่ียวของ จัด
ประชุมคณะทาํงานเพื่อประเมินสถานภาพปจจุบนัดานการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอการบรหิารทรัพยากรบุคคล และกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน และนําเสนอแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอ ผอ. สคร. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 
(2.4) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ  
 มีตัวแทนจากทุกสํานัก/กอง/หนวย เปนองคประกอบของคณะทํางาน  แตการนัดประชุม
คณะทํางานคอนขางยากเนือ่งจากตองทํางานที่ไดรับมอบหมายกอน 
 
 
(3) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3 
(3.1)  แผนการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร  
(3.2) หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานเลขานุการกรม   
(3.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
 ความสําเร็จของการดําเนนิการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบคุลากร  หมายถึง
ความสามารถในการนาํขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนา
องคกรในสวนที่เก่ียวของกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร    สคร.จึงมีโครงการ
สรางมูลคาเพ่ิมองคกรของ สคร. เพ่ือสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Competency  โดยแบงเปน 2 
กลุม คือ กลุมผูบริหารระดบัสูงและคณะทํางานฯ   และกลุมผูปฏิบตักิาร    นอกจากนี้ สคร. ไดจดัทํา 
Functional Competency ในสายงานหลักและสายงานบุคลากร    รวมถงึการจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรของ สคร.(Trainning Roadmap) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อให สคร. เปนองคกร



แหงธรรมาภิบาล  และไดมีการจัดโครงการฝกอบรมแกบคุลากรของ สคร. ใหสอดคลองกับ 
Competency ที่มีการกําหนดไว 
(3.4) ปญหา อุปสรรค และเง่ือนไขความสําเร็จ  
 มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ สคร. ประจําปงบประมาณ 2550  แตงบประมาณ
ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน  และระยะเวลาในการดําเนินการจาํกัด   นอกจากนีผู้เช่ียวชาญทางดาน
นี้มีจํานวนจํากัด 


