
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๑

 
 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
หน้า 

หัวข้อ                 ๑ 
 

บทนํา                 ๖ 
 

ส่วนท่ี ๑  กรอบการกําหนดแผนปฏบิัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการ         ๗ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์          ๗ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร         ๑๑ 
 

ส่วนท่ี ๒  สาระสําคัญของแผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการ      ๑๓ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน       ๑๓ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สคร.      ๑๘ 

 ความเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดินกับ     ๓๐ 
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ        

 แผนที่ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ       ๓๔ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕            

 ความเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวช้ีวัดของ สคร.     ๓๕ 

 ความเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของ       ๓๘ 
กระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์ สคร.      
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หน้า 
ส่วนท่ี ๓  โครงการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ        ๔๘ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมประสทิธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ และสร้างความแข็งแกรง่ทาง

การเงินของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงสภาพการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ 
และฟ้ืนฟูปัญหาทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
๑. แผนงานการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงนิให้แก่รัฐวิสาหกิจ ได้แก่     

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
(TOT) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) และ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  

๒. โครงการการปรับสถานะองค์กรเป็น  นิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจสังกดั
กระทรวงการคลัง ได้แก่ โรงงานยาสูบ โรงงานไพ่ และองค์การสุรา 

๓. โครงการกํากับติดตามการจัดทําแผนฟ้ืนฟูและทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจ       
ท่ีมีปัญหาทางการเงินและการดําเนินงาน  รวมท้ัง ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนของรัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง ได้แก่ องค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา (อสป.) บริษัท ไม้อัดไทย จํากัด 
(มอท.) และ องค์การคลังสินค้า (อคส.) (Flagship) 

๔. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การนํามาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) มาใช้
กับรัฐวิสาหกิจ 

๕. โครงการงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลงัถือครองให้ได้รับ

ผลตอบแทนทีคุ้่มค่าและย่ังยืน 
๑. โครงการการศกึษาแนวทางการจัดการหลักทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพันของ

กระทรวงการคลัง (การซ้ือหุ้นคืนจากกองทุนรวมวายุภักษ์ ๑)  (Flagship) 
๒. โครงการการจําหน่ายหลักทรพัย์ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นตํ่ากว่าร้อยละ 

๕๐ และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการนําส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 

๑. โครงการทบทวนนโยบายการกําหนดเงินนําส่งรายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจ 

๒. การทบทวนอัตรานําส่งของรฐัวิสาหกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแลสภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกบัรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้        

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น 
๑. โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. ....  (Flagship) 
๒. โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการกํากับและพัฒนานโยบาย

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  (Flagship) 
๓. โครงการการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 

สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ กําหนดทิศทาง การพัฒนารัฐวิสาหกิจ และพัฒนาแนวทางบริหาร

จัดการหลักทรพัย์ 
๑. โครงการจัดทําแผนปฏิรปูระบบรัฐวิสาหกิจไทย (Flagship) 
๒. โครงการศกึษาทบทวนการจัดต้ังบรรษัทรัฐวิสาหกิจ (Holding)  (Flagship) 
๓. โครงการสรา้งความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) (Flagship) 
๔. โครงการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจกลุ่มสื่อสาร      
ในอนาคตภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

 กลยุทธ์ท่ี ๓ ปรับปรุงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจให้มี
ประสทิธิภาพมากขึ้น พร้อมท้ัง พัฒนาระบบผลตอบแทน/แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
๑. โครงการระบบการประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
๒. โครงการการนําระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตรม์า

ใช้ในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 
๓. โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ

องค์กร 
๔. โครงการการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการประเมินผล

งานรัฐวิสาหกิจ (PAC) 
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 กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาหรือเพ่ิมทางเลือกด้านเครื่องมือทางการเงิน/เพ่ิมการมีส่วน

ร่วมจากภาคเอกชน 
๑. โครงการการพัฒนาการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPPs 

(Public Private Partnerships) (Flagship) 
๒. โครงการการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund)  

(Flagship) 
 กลยุทธ์ท่ี ๕ ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ผ่านกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 
๑. โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล 

เพ่ือเข้ารับการคัดสรรเพ่ือขึ้นบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ. 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับการรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. โครงการสัมมนากรรมการผู้แทนคลงักระทรวงการคลงัในรัฐวิสาหกิจ และ/
หรือกิจการท่ีรฐัถือหุ้นตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ 

๓. โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้าง
ความเท่าเทยีมทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในการเสริมสร้างความรับผิดชอบทาง

สังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย 

 กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ในการช่วย
สนับสนุนทางการเงินให้เศรษฐกิจระดับฐานราก 
๑.   โครงการแผนการเพ่ิมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 

 กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมบริการสาธารณะด้วยระบบการอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ (PSO) 
๑. ส่งเสริมบริการสาธารณะด้วยระบบการอุดหนุนบริการสาธารณะของ

รัฐวิสาหกิจ (PSO) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร. 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล และขีดความสามารถ         

ของบุคลากรให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ และกําหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สร้างแรงจูงใจ สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน     
๑. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ สคร. 
๒. โครงการสร้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านของ สคร. 
๓. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมองค์กรของ สคร. 
๔. โครงการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของ สคร. ประจําปีงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กรของ สคร. 
๖. โครงการการสง่เสริมธรรมาภิบาลภายใน สคร. 
๗. โครงการพัฒนาองค์การของ สคร. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 
๘. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายของ สคร. 
๙. โครงการกําหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสร้างแรงจูงใจ 
๑๐. โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOEs ประจําปี ๒๕๕๕ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒ บริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล รวมทั้งสร้างนวัตกรรมในการให้บริการอํานวยความ
สะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สคร. ให้บรรลตุามพันธกิจ 
๑. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 
๒. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาและปรับปรุงโครงสร้างผงับัญชี

มาตรฐานในระบบ GFMIS-SOEs ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล 
IFRS 

๓. โครงการจัดทําระบบตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณ์เครือข่าย
และระบบสารสนเทศ (Network monitoring) และจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม 

๔. โครงการ GSMIS-SOEs ส่วนขยาย (ระยะท่ี ๒) 
๕. โครงการพัฒนาระบบสายงานภายในของ สคร. แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ 

(Web portal) 
๖. โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
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บทนํา 
 

ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  การวัดผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานว่าผลการดําเนินงาน 
ท่ีดีต้องมาจากการจัดทําแผนที่ดี  โดยให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีต้องเนน้ความเช่ือมโยง
จากนโยบายรัฐบาล ท่ีถ่ายทอดมายังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
และเป้าหมายผลผลิตระยะยาว  ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่การจัดทาํแผนปฏิบัติการและการกําหนดกิจกรรม   
ทําให้การดําเนินงานมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเน่ืองกันท้ังระบบ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ระดับกระทรวงและระดับชาติ   

 
ดังนั้น เพ่ือให้การกําหนดเป้าหมายการให้บริการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถกําหนดผลผลิตที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ ท้ังในระดับกลุ่มภารกิจ กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ  สคร. จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สคร. 
ปงีบประมาณ ๒๕๕๕  โดยกําหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ และกําหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวช้ีวัดในระดับต่างๆ   
ซ่ึงจะเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบติังานและการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมี
ประสทิธิภาพต่อไป 
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ส่วนที ่๑ 
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ จัดทําขึ้นภายใต้แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๘๔ กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจ ดังต่อไปน้ี  
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ท่ีควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้องกับความจําเป็นทางเศรษฐกจิ และต้องไม่ประกอบกิจการ 
ท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกบัเอกชน เว้นแต่จะมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มี
สาธารณูปโภค และ  

(๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน  
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรฐัในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอัน
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันจะก่อความเสียหายแก่รัฐ   

(๑๑)  การดําเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพ่ือความม่ันคงของรฐั 
ตกไปเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน หรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระทํามิได้ 

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๒.๑ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  

๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและมีคุณภาพ โดยปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในและประเทศ ตลอดจน เสริมสร้าง
ประสทิธิภาพด้านการตลาด 

๒) พัฒนาระบบการแข่งขันท่ีมีประสทิธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
รวมทั้ง พัฒนาปัจจัยการผลิตให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยพัฒนาตลาดเงินและตลาดทนุ 
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๓) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์ รวมท้ัง เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน บริหารจัดการด้านการคลัง   
โดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง และพัฒนาประสทิธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

 
๒.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง 

ทางเศรษฐกิจและสงัคม 
๑) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 

โดยพัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ัง พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการ    
และอํานวยความสะดวกบรเิวณจุดผ่านแดน และบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกจิเอกชนที่มีศักยภาพในการรว่มพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาค
การผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมท้ังผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 

๓. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
๓.๑ กําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยระบุไว้ในนโยบายที่  

๓ เศรษฐกิจ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสถยีรภาพของระดับราคา เสถียรภาพทางการคลังของประเทศ 
และเสถียรภาพของระบบการเงิน เพ่ือให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ นอกจากน้ี รัฐบาลยังให้
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการขนส่งในระบบรางเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดจน จะเพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสทิธิภาพ เพ่ือลดภาระทางการคลงัภาครัฐ 

๓.๒ เพ่ือให้เกิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ รัฐบาลกําหนด
นโยบายย่อยเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการไว้ ๖ ด้าน โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลงั
โดยตรง  ได้แก่  

 นโยบายย่อยที่ ๑ เศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงประกอบด้วยแนวนโยบาย ๗ ข้อ 
ได้แก่   

๑) ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่      
ของประเทศ และให้เศรษฐกจิสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ 

๒) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีสามารถตอบสนองต่อ   
ความต้องการที่ หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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๓) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รบัผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่  
และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง ปรับปรุงระบบกํากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น
ต่อระบบการเงนิและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

๔) ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขง่ขันของประเทศ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ท้ังจากภาษีและทีมิ่ใช่ภาษี 

๕) ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม รวมท้ัง ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ 

๖) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการ
ให้บริการ การบริหารทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 
รวมทั้ง ปฏิรูประบบการกํากบัดูแลการลงทุนและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มี
สถานะเป็นบรษัิทมหาชน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกท่ีสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

๗) บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจทั้งสนิทรัพย์ของภาครัฐ   

นโยบายย่อยที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงประกอบด้วย
แนวนโยบาย ดังนี้  

๑) พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเน่ือง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้
มีประสิทธิภาพ 

๒) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีสามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม  

๓) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
มีขีดความสามารถในการปฏบัิติราชการ  

๔. พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๑๐  กระทรวงการคลังมีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน  

การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวท่ีราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ท่ีรัฐมีอํานาจดําเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ 
ในอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการอ่ืน การบริหารหน้ีสาธารณะ การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงการคลังหรือ 
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลงั 
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๕. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพย์ของรัฐโดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการกํากับดูแล 
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ทรัพย์สินของรฐั โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

(๒) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดําเนินงาน 
ท่ีสอดคล้องกบันโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๓) ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร 
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

(๔) ดําเนินการบริหารหลักทรพัย์ของรัฐในรฐัวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นตํ่ากว่า
ร้อยละห้าสิบของทุนท้ังหมด 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

๖. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  
๗.๑ วิสัยทัศน์ - “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 
๗.๒ พันธกิจหลัก ๔ ด้าน ซ่ึงถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในสงักัด  ได้แก่ 

๑) เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  
๒) เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบรหิารการจัดเก็บภาษี  
๓) เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจ่ายและหน้ีสาธารณะ บริหารรายรับ

รายจ่ายและหนี้สาธารณะ  และบริหารพัสดุภาครัฐ   
๔) บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลกัทรพัย์ และ

ทรัพย์สินอ่ืนๆ ของรัฐ 
โดยกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย กรมธนารักษ์ 

และ สคร. เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อพันธกิจหลักของกระทรวงการคลังท่ี ๔ บริหารที่ราชพัสดุ  
เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของรัฐ   
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๗. แผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
๘.๑ การสร้างความเท่าเทียมทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
๘.๒ การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
๘.๓ การสร้างความม่ันคงทางการคลัง 
๘.๔ การส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 
๘.๕ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลงั 

 
๘. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S๑ บุคลากรสว่นใหญ่ในสายงานหลักมีอายุเฉลี่ย
น้อย และเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม  
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 

S๒ เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีสายการบังคับบัญชา
ท่ีสั้น จึงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและ
การสื่อสารภายในองค์กร  

 

S๓ มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน
ท่ีก่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ 

S๔ สคร. มีข้อมูลและองค์ความรู้เชิงลึกของ
รัฐวิสาหกิจในระบบ GFMIS-SOE และบุคลากร 
ขององค์กร ซ่ึงสามารถนํามาใช้เพ่ือการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจได้ 

S๕ ลักษณะงานมีความท้าทาย ทําให้เกิดการเรียนรู้ 
และความสําเร็จของงานสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน  

W๑ บุคลากรมีอัตราการเข้า – ออกที่สูงทําให้
ขาดผู้บริหารในระดับกลาง ส่งผลให้บุคลากรขาด
ประสบการณ์ ความต่อเนื่องและความน่าเช่ือถือ 
ในการปฏิบัติงาน 

W๒ บุคลากรในสายงานสนับสนุนมีจํานวน
บุคลากร ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
เฉพาะด้านไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ด้านบัญชี 
กฎหมาย ตรวจสอบภายใน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

W๓ กฎหมาย สคร. ปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน ท่ีจะตอบสนองวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจในการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

W๔ สภาพแวดล้อมในการทํางาน (อาคารสถานที่/
อุปกรณ์สํานักงาน) ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

W๕ ขาดการนําข้อมูลสารสนเทศในองค์กรไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O๑ นโยบายรัฐบาลกําหนดให้มีการจัดทํา
งบประมาณแบบสมดุลภายใน ๕ ปีข้างหน้า  
จึงทําให้ สคร. มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลดังกล่าว 

O๒ รัฐบาลกําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ  
ท้ังในระยะปานกลางและระยะยาวท่ีมีความชัดเจน
ของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน และการเพ่ิม
บทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนา
เครื่องมือและกลไกการระดมทุนท่ีมีประสทิธิภาพ
สําหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงวินัยการ
คลัง และภาระงบประมาณของภาครฐั 

O๓ ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงการคลงัคือการ
สร้างความเท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซ่ึงเปน็โอกาสที่ สคร. จะส่งเสริมให้
รัฐวิสาหกิจเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 
O๔ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดทํางบแผ่นดิน  
ซ่ึง สคร. มีข้อมูลและองค์ความรู้ในระบบ  
GFMIS-SOE และบุคลากรขององค์กร  ดังน้ัน  
จึงเป็นโอกาสที่ สคร. จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู้ของรัฐวิสาหกิจ  

T๑ ปัจจุบันแผนการพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจ 
ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง 
ในการบริหารจัดการแก่รัฐวิสาหกิจ 

T๒ เสถียรภาพของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบต่อ
นโยบายการกํากับ ดูแล ติดตาม และพัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้มีความต่อเน่ืองและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

T๓ กฎ ระเบียบ และข้อบังคบั ท่ีเกี่ยวข้องของ
รัฐวิสาหกิจไม่สนับสนุนให้เกดิความคล่องตัว 
ในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

T๔ ระบบราชการขาดการสร้างแรงจูงใจ 
ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ 

T๕ ระบบราชการขาดความคล่องตัว 
ในการสนับสนุนการสร้างศักยภาพในเชิงแข่งขัน
ของรัฐวิสาหกิจ   
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ส่วนที ่๒ 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเคร่ืองมือของรัฐ 
ในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน” 
 
พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดอํานาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี ้

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพย์ของรัฐ 

(๒) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดําเนินงาน 
ท่ีสอดคล้องกบันโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๓) ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและ
พัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

(๔) ดําเนินการบริหารหลักทรพัย์ของรัฐในรฐัวิสาหกิจและกิจการท่ีรัฐถือหุ้นตํ่ากว่า 
ร้อยละ  ห้าสิบของทุนท้ังหมด 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานหรือ 
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรพัย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการกํากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สนิของรัฐ 
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ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้แผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ สคร. บรรลตุามพันธกิจ 

สามารถพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจได้อย่างย่ังยืน สอดคล้องนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน 
ดังนี้ 
 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ   

เป้าประสงค์ :   
๑) รัฐวิสาหกิจมีรายได้และคณุภาพการให้บริการท่ีดีขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกสําคัญ

ในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
๒) รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และเป็นแหล่งรายได้สําคัญ

ของประเทศ 
ตัวช้ีวัด : 
๑) จํานวนเงินนําส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
๒) ระดับความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลงัยกสถานะองคก์ร   

เป็นนิติบุคคล 
๓) จํานวนของรัฐวิสาหกิจที่มีแผนพลิกฟ้ืน/ฟ้ืนฟูองค์กร 
๔) จํานวนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการแผนงานการสร้างความแข็งแกรง่ทางการเงิน  

ให้รัฐวิสาหกิจ 
๕) ระดับความสําเร็จตามแผนโครงการการศึกษาแนวทางการจัดการหลักทรัพย์   

ที่มีภาระผูกพันของกระทรวงการคลงั (การซ้ือหุ้นคืนจากกองทุนรวมวายุภักษ์ 
๑) 

๖) จํานวนหลักทรพัย์ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ และไม่ได้      
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ถูกจําหน่ายออกไป 

กลยุทธ์ :  
๑) ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ และสร้างความแข็งแกรง่ทางการเงินของ

รัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงสภาพการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และฟ้ืนฟู
ปัญหาทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

๒) บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือครองให้ได้รับผลตอบแทน 
ท่ีคุ้มค่าและยั่งยืน 

๓) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการนําส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 
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๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแลสภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์ :    
๑) รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบท่ีสง่เสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
๒) สคร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและบริหารจัดการ

หลักทรัพย์ของรัฐ 
๓) กรรมการรัฐวิสาหกิจมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
ตัวช้ีวัด :  
๑) ระดับความสําเร็จของโครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....   
๒) ระดับความสําเร็จของโครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการกํากับและพัฒนา

นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๓) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจไทย 
๔) ระดับความสําเร็จของโครงการสร้างความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๕) ระดับความสําเร็จของโครงการนําเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในระบบการประเมินผล

รัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
๖) ระดับความสําเร็จของโครงการการพัฒนาการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนใน

รูปแบบ PPPs 
๗) จํานวนรัฐวิสาหกิจที่มีการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure 

Fund) 
๘) ร้อยละของระยะเวลาการสัมมนาและจํานวนคน และร้อยละของความพึงพอใจ

ของบุคคลากรของโครงการสมัมนาบุคคลในรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กลยุทธ์ :  
๑) พัฒนาและปรบัปรุงกฎระเบยีบท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้การบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น 
๒) กําหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจและพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ

หลักทรัพย์ 
๓) ปรับปรุงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

พร้อมทั้ง พัฒนาระบบผลตอบแทน/แรงจูงใจที่เหมาะสม 
๔) พัฒนาหรือเพ่ิมทางเลือกด้านเครื่องมือทางการเงิน/เพ่ิมการมีส่วนร่วมจาก

ภาคเอกชน 
๕) ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจผ่านกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
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๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

และสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :   
๑) รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสําคัญในการสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
ตัวช้ีวัด :  
๑) จํานวนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการและร้อยละความสําเร็จของโครงการการให้เงิน

อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) 
๒) ระดับความสําเร็จของโครงการศึกษาต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในการ

ให้บริการของ รฟท. และ ขสมก. 
๓) จํานวนรัฐวิสาหกิจที่มีการเพ่ิมทุน 
กลยุทธ์ :  
๑) สนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
๒) สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ในการช่วยสนับสนุนทาง

การเงินให้เศรษฐกิจระดับฐานราก 
๓) ส่งเสริมบริการสาธารณะด้วยระบบ PSO 

 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร. 

เป้าประสงค์ :   
๑) บุคลากร สคร. มีคุณภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี  
๒) บุคลากร สคร. มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ตัวช้ีวัด :  
๑) ร้อยละของระยะเวลาการสัมมนาและจํานวนคน และร้อยละของความพึงพอใจ

ของบุคคลากรของโครงการพัฒนาและขีดความสามารถของบุคลากร สคร.  
๒) ระดับความสําเร็จของโครงการการส่งเสริมธรรมาภิบาลภายใน สคร. 
๓) ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนาองค์การของ สคร. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
๔) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สคร.  
๕) ระดับความสําเร็จของโครงการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 
๖) ระดับความสําเร็จของโครงการจัดการความรู้ (KM) 
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กลยุทธ์ : 
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และขีดความสามารถของบุคลากร

ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
และกําหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สร้างแรงจูงใจ สร้างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีในการทํางาน 

๒) บริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล รวมทั้งสร้างนวัตกรรมในการให้บริการอํานวยความสะดวก   
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร สคร.      
ให้บรรลุตามพันธกิจ   

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๑๘

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สคร. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มประสทิธิภาพและมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ   
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมคุณภาพ
การให้บริการ และสร้าง   
ความแข็งแกรง่ทางการเงิน  
ของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุง
สภาพการดําเนินธุรกิจ       
การบริหารจัดการ และฟื้นฟู
ปัญหาทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจมีรายได้และคณุภาพ
การให้บริการที่ดีขึ้น ตลอดจน
เป็นกลไกสําคัญ ในการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ 

๑. แผนงานการสร้างความแข็งแกรง่ทาง
การเงินให้แก่รฐัวิสาหกิจ ได้แก่ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย (ทอท.) บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) (TOT) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) และ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  

ระดับความสําเร็จของโครงการ สํานักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ   
๑ – ๓  
(สพร. ๑ – ๓) 

  ๒. โครงการการปรับสถานะองค์กรเป็น  
นิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจสังกดั
กระทรวงการคลัง ได้แก่ โรงงานยาสูบ 
โรงงานไพ่ และองค์การสุรา 

ระดับความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจ    
ที่ยกสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล 

สพร. ๒

  ๓. โครงการกํากับติดตามการจัดทําแผน
ฟื้นฟูและทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจ       

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผน 

สํานักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ  
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ที่มีปัญหาทางการเงินและการดําเนินงาน  
รวมทั้ง ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ของรัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง ได้แก่ องค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การ
สะพานปลา (อสป.) บริษัท ไม้อัดไทย จํากัด 
(มอท.) และ องค์การคลงัสินค้า (อคส.) 
(Flagship) 

๓ - ๔ 
(สพร. ๓ - ๔) 

  ๔. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การนํา
มาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) มาใช้กับ
รัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละความสาํเร็จของโครงการ สํานักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ
(สนผ.) 

  ๕. โครงการงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นประจําปี 

มีหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น 

สํานักกํากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ
(สกร.) 

กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการ
หลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลัง

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์  
ของรัฐมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็น

๑. โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการ
หลักทรัพย์ที่มีภาระผกูพันของ

ระดับความสําเร็จตามแผน สํานักบริหาร
หลักทรัพย์ของ



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๒๐

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ถือครองให้ได้รบัผลตอบแทน 
ที่คุ้มค่าและยั่งยืน 

แหลง่รายได้สําคัญของประเทศ กระทรวงการคลัง (การซื้อหุ้นคืนจากกองทุน
รวมวายุภักษ์ ๑)  (Flagship) 

รัฐ (สบล.)

  ๒. โครงการการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่
กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 
และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

แผนการจําหน่ายหลักทรัพย์ สบล.

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนําส่งรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของ
รัฐมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็น
แหลง่รายได้สําคัญของประเทศ 

๑. โครงการทบทวนนโยบายการกําหนดเงิน
นําส่งรายได้แผน่ดินของรัฐวิสาหกิจ 

มีนโยบายการกําหนดเงินนําส่ง
รายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 

สนผ.

  ๒. การทบทวนอัตรานําส่งของรัฐวิสาหกิจ ระดับความสําเร็จของการทบทวน
อัตรานําส่งของรัฐวิสาหกิจ 

สนผ.

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาการกํากับดูแลสภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้        
การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว   
มากขึ้น 

รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบ         
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

๑. โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ....  (Flagship) 

เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ
ยืนยันร่างกฎหมาย และส่งให้วิป
รัฐบาลภายในปี ๒๕๕๕ 

สํานักกฎหมาย 
(สกม.) 

  ๒. โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 
การกํากับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ....  (Flagship) 

เสนอร่างกฎหมายต่อ ครม. พิจารณา สกม.

  ๓. โครงการการปรับปรุงแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมสัมมนาระดม
ความคิดเห็น 
 

สกม.

กลยุทธ์ที่ ๒ กําหนดทิศทาง 
การพัฒนารัฐวิสาหกิจ       
และพัฒนาแนวทางบริหาร
จัดการหลักทรพัย์ 

สคร. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ   
และบริหารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐ 

๑. โครงการจัดทําแผนปฏิรปูระบบ
รัฐวิสาหกิจไทย (Flagship) 

การจัดทําแผนปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ สนผ.



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๒๒

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ๒. โครงการศึกษาทบทวนการจัดตั้งบรรษัท
รัฐวิสาหกิจ (Holding)  (Flagship) 

ระดับความสําเร็จในการศึกษาและ
ทบทวนการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ 

สนผ.

  ๓. โครงการสรา้งความชัดเจนในบทบาท
รัฐวิสาหกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) (Flagship) 

ระดับความสําเร็จของโครงการ สนผ.

  ๔. โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ
ผลกระทบต่อรฐัวิสาหกิจกลุ่มสื่อสาร      
ในอนาคตภายหลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

การวิเคราะห์ และเตรียมแนวทาง/
มาตรการสําหรับรัฐวิสาหกิจสาขา
สื่อสาร เพื่อรับกับผลกระทบจาก 
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
 

สพร. ๒

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น พร้อมทั้ง พัฒนาระบบ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจ 
ที่เหมาะสม 
 

สคร. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ   
และบริหารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐ 

๑. โครงการระบบการประเมินผลคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) 

ระดับความสําเร็จของโครงการ สกร.



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๒๓

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ๒. โครงการการนําระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 

จัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
สคร. ที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

สกร.

  ๓. โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ระดับความสําเร็จของโครงการ สกร.

  ๕. โครงการการปฏิบัติงานในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ (PAC) 

ระดับความสําเร็จของโครงการ สกร.

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหรือเพิ่ม
ทางเลือกด้านเครื่องมือทาง
การเงิน/เพิ่มการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชน 

สคร. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ   
และบริหารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐ 

๑. โครงการการพัฒนาการลงทุนร่วม
ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPPs 
(Public Private Partnerships) 
(Flagship) 
 

จัดทําแนวทางการลงทุนร่วมภาครัฐ
และเอกชนในรูปแบบ PPPs 

สนผ.

  ๒. โครงการการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure Fund)  
(Flagship) 

มีผลการศึกษาผลกระทบทางบัญชี
จากการจัดตั้งกองทุนฯ            
และแนวทางการแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว 
 

สนผ.



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๒๔

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ ยกระดับมาตรฐาน
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ 
ผ่านกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการรัฐวิสาหกิจมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

๑. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาในการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล 
เพื่อเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ. 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับการรมการ 
และพนักงานรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ไม่มี สนผ.

  ๒. โครงการสมัมนากรรมการผู้แทนคลงั
กระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ และ/หรอื
กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 

ระดับความสําเร็จในการจัด
ประชุมสัมมนา 

สนผ.

  ๓. โครงการสมัมนา/ฝึกอบรมบุคคล 
ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๑. ระดับความสําเร็จ
ในการจัดประชุมสัมมนา  
๒. ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการสัมมนา 

สนผ.

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๒๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและสิง่แวดล้อม 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุน
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
ในการเสริมสรา้ง 
ความรับผิดชอบทางสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม 

รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของเยาวชนไทย 

ระดับความสําเร็จของโครงการ สกร.

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) 
ในการช่วยสนับสนุน 
ทางการเงินให้เศรษฐกิจ 
ระดับฐานราก 

รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสําคัญใน
การสร้างความเท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

๑. โครงการแผนการเพิ่มทุนของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงสงูกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด 

สพร.๓

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมบริการ
สาธารณะด้วยระบบการ
อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐ
วิสาหกิจ (PSO) 

รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสําคัญใน
การสร้างความเท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๑. โครงการการให้เงินอุดหนนุบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service 
Obligation) ๓ แห่ง ได้แก่ รฟท. ขสมก. 
และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามระเบียบ PSO 

สนผ.

 
 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๒๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเพิ่มศักยภาพของ สคร. 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
และขีดความสามารถ         
ของบุคลากรให้สอดคล้อง     
กับภาระหน้าที ่วางแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
และกําหนดระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานที่สร้างแรงจูงใจ 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
ในการทํางาน   

สคร. มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ที่ดี  
 

๑. โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ 
สคร. 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านการอบรม 

สพร. ๔
/กลุ่มพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล (HRD) 

  ๒. โครงการสรา้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของ สคร. 

ระยะเวลาการเข้าอบรมตามหลักสูตร สพร. ๔
/HRD 

  ๓. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มองค์กรของ สคร. ระยะเวลาการฝึกอบรม สพร. ๔/HRD
  ๔. โครงการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของ 

สคร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๕. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของ สคร. ระยะเวลาเข้าร่วมการสัมมนา สพร. ๔/HRD
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ๖. โครงการการส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ภายใน สคร. 

ระดับความสําเร็จตามเป้าหมาย
ของแผนสง่เสริมธรรมาภิบาล 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
(กพร.) 

  ๗. โครงการพัฒนาองค์การของ สคร.  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

กพร.

  ๘. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
ของ สคร. 

ความพึงพอใจในการสัมมนา สกม.

  ๙. โครงการกําหนดระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่สร้างแรงจูงใจ 

ร้อยละความสําเร็จของโครงการ สล.

  ๑๐.โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบ GFMIS-
SOEs ประจําปี ๒๕๕๕ 

ร้อยละความสําเร็จของโครงการ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ศทส.) 

กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 

๑. สคร. มีคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานที่ดี 
๒. บุคลากร สคร. มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละของความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ สคร. ของกลุ่มเป้าหมาย 

สนผ.
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

รวมทั้งสร้างนวัตกรรมในการ
ให้บริการอํานวยความสะดวก 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สคร. ให้บรรลุตาม
พันธกิจ 
  ๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษา

และปรับปรุงโครงสร้างผงับญัชีมาตรฐาน
ในระบบ GFMIS-SOEs ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีสากล IFRS 
 

ร้อยละความสําเร็จของโครงการ ศทส.

  ๓. โครงการจัดทําระบบตรวจสอบ
สถานะการทํางานของอุปกรณ์เครือข่าย
และระบบสารสนเทศ (Network 
monitoring) และจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม

ร้อยละความสําเร็จของโครงการ ศทส.

  ๔. โครงการ GSMIS-SOEs ส่วนขยาย 
(ระยะที่ ๒) 

ร้อยละความสําเร็จของโครงการ ศทส.
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ๕. โครงการพัฒนาระบบสายงานภายใน
ของ สคร. แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ (Web 
portal) 

ร้อยละความสําเร็จของโครงการ ศทส.

  ๖. โครงการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้ 

กพร.
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ความเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
นโยบายรัฐบาลตามแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
นโยบายที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ 
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
๓.๑.๑  ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้
ท่ีเป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ  
และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูง
อย่างมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมประสทิธิภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

- กลยุทธ์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ที่
กระทรวงการคลังถือครองให้ได้รับผลตอบแทน 
ท่ีคุ้มค่าและยั่งยืน 

- กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
นําส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกิจในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเท่าเทียม
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมบริการสาธารณะ 
ด้วยระบบ PSO 
 

๓.๑.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ท่ีหลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแล
สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

- พัฒนาหรือเพ่ิมทางเลือกด้านเครื่องมือทาง
การเงิน/เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกิจในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเท่าเทียม
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- กลยุทธ์ที่ ๒ : สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ (SFIs) ในการช่วยสนับสนุนทางการเงิน
ให้เศรษฐกิจระดับฐานราก 
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศ
ให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ และผู้ด้อยโอกาส 
รวมทั้ง ปรับปรุงระบบกํากับดูแลให้ได้
มาตรฐานสากลเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ต่อระบบการเงนิและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกิจในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเท่าเทียม
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- กลยุทธ์ท่ี ๑ : สนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง     
ในการเสริมสรา้งความรับผิดชอบทางสังคม  
และส่ิงแวดล้อม 

- กลยุทธ์ท่ี ๒ : สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ (SFIs) ในการช่วยสนับสนุนทางการเงิน
ให้เศรษฐกิจระดับฐานราก 

๓.๑.๔ ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือ
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได้ทั้งจากภาษีและท่ีมิใช่ภาษี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมประสทิธิภาพ 
และมูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  

- กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
นําส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ 

๓.๑.๕ สง่เสรมิและรักษาวินยัการคลัง โดยปรับปรุง
องค์ประกอบและโครงสร้างงบประมาณให้
เหมาะสม รวมท้ัง ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนใน
การร่วมลงทุนและดําเนินการในกิจการของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแล
สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

- กลยุทธ์ท่ี ๔ : พัฒนาหรือเพ่ิมทางเลือก 
ด้านเครื่องมือทางการเงิน/เพ่ิมการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชน 

๓.๑.๖ ปรับปรงุโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ 
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหาร
ทรัพย์สินให้เกดิประโยชน์สูงสุด และเรง่ฟ้ืนฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้ง ปฏิรูป
ระบบการกํากบัดูแลการลงทุนและการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะ
เป็นบริษัทมหาชน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไก 
ท่ีสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและทันต่อความเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมประสทิธิภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

- กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ 
และสร้างความแข็งแกรง่ทางการเงิน          
ของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงสภาพ 
การดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และฟ้ืนฟู
ปัญหาทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแล
สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

- กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบ    
ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น 
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

- กลยุทธ์ท่ี ๒ กําหนดทศิทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ 

- กลยุทธ์ท่ี ๓ ปรับปรุงการประเมินผล 
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น พร้อมท้ัง พัฒนาระบบผลตอบแทน/
แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

- กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาหรือเพ่ิมทางเลือก 
ด้านเครื่องมือทางการเงิน/เพ่ิมการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชน 

- กลยุทธ์ท่ี ๕ ยกระดับมาตรฐานการบริหารงาน 
ของรัฐวิสาหกิจผ่านกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๔.๓.๒  บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์และความม่ันคงทางเศรษฐกิจทัง้
สินทรัพย์ของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมประสทิธิภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

- กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจโดยปรับปรุงการบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเร่งฟ้ืนฟู แก้ปัญหา 
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแล
สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

- กลยุทธ์ท่ี ๒ กําหนดทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ 

๘.  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑  ประสทิธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๘.๑.๑  พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเน่ือง เน้นการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร.

- กลยุทธ์ที่ ๒ : บริหารจัดการความรู้อย่าง     
เป็นระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล รวมทั้งสร้าง
นวัตกรรมในการให้บริการอํานวยความสะดวก   
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน       
การปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. ให้บรรลุ   
ตามพันธกิจ 

๘.๑.๒ พัฒนาและสง่เสริมระบบการบริหารงาน
บุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีท่ีสามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบ
คุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร.

- กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และขีดความสามารถ       
ของบุคลากรให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี 
วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ   
และกําหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ท่ีสร้างแรงจูงใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี          
ในการทํางาน   

๘.๑.๗  พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีข่องรัฐอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ 
มีขีดความสามารถในการปฏบัิติราชการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร.

- กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล และขีดความสามารถ       
ของบุคลากรให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี 
วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ   
และกําหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ท่ีสร้างแรงจูงใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี          
ในการทํางาน   
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แผนที่ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ ี1่ 
การเพ ิม่ประสทิธภิาพและมลูค่าเพ ิม่ของ
รฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั 
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วสิยัทศัน ์“เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาและเพิม่มูลค่ารฐัว ิสาหกจิให้เป็นเคร ื่องม ือของรฐัในการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยนื”

บรหิารจดัการและการพฒันา
บุคลากรของ สคร.

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ ี ่2 
พฒันาการกํากบัดแูลสภาพแวดลอ้มของรฐัวสิาหกจิและ
หลกัทรพัยข์องรฐั

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ ี ่3
สนบัสนนุรฐัวสิาหกจิในการพฒันา
เศรษฐกจิฐานราก และสรา้งความ
เท่าเทยีมทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ระบบประเมนิผลการปฏบิตั ิ
ราชการของขา้ราชการ สคร.

มรีะบบ KM และ
ศนูยก์ลางขอ้มลู

การบรหิารความเสีย่ง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน

พฒันากระบวนงานหลกั/สนบัสนนุอย่างต่อเน ือ่ง เช่น 
มกีารกําหนดผูร้บัผดิชอบหลกั สํารองในแต่ละหนา้ที่

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ ี ่4      
การเพ ิม่ศกัยภาพของ สคร.

1.รฐัวิสาหกิจ มีรายไดแ้ละคณุภาพการ
ใหบ้ริการที่ดขี ึ้น ตลอดจนเป็นกลไกสําคญั 
ในการเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ
2.รฐัวิสาหกิจและหล ักทรพัย์ของร ัฐมีมูลคา่
เพิม่ข ึ้น และเป็นแหล่งรายไดส้ําคญัของประเทศ
3.รฐัวิสาหกิจและหล ักทรพัย์ของร ัฐมีมูลคา่
เพิม่ข ึ้น และเป็นแหล่งรายไดส้ําคญัของประเทศ

1.รฐัวิสาหกิจ มีกฎระเบียบที่ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของรฐัวิสาหกิจ
2.สคร. สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการกําก ับดแูลรฐัวิสาหกิจ และ
บริหารจดัการหลกัทรพัย์ของรฐั
3.สคร. สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการกําก ับดแูลรฐัวิสาหกิจ  
และบริหารจดัการหลกัทร ัพย์ของร ัฐ
4.กรรมการรฐัวิสาหกิจมีศกัยภาพเพิม่ขึน้

1.รฐัวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม
2. รฐัวิสาหกิจเป็นกลไกสําคญัในการ
สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
และสงัคม
3.รฐัวิสาหกิจเป็นกลไกสําคญั ในการสร้าง
ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสงัคม

1.สคร. มีคณุภาพในการปฏิบตังิานที่ด ี
2.บุคลากร สคร. มีค ุณภาพชีวิตที่ด ี

PMQA / KMพฒันาและปรบัปรุงกฎระเบยีบทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัรฐัวสิาหกจิ
- ผลกัดนั พ.ร.บ. ใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐัฯ
- ผลกัดนั พ.ร.บ. กาํกบัและพฒันานโยบายรฐัวสิาหกจิฯ 
- ปรบัปรุง พ.ร.บ. คุณสมบตัมิาตรฐานฯ

การสรา้งความ
แข็งแกรง่ทาง
การเงนิใหแ้ก่
รฐัวสิาหกจิ 

จดัต ัง้กองทุนพฒันาโครงสรา้งพ ืน้ฐานไทย 
(Infrastructure fund)

โครงการยกระดบัมาตรฐาน
การศกึษาของเยาวชนไทย

การนาํมาตรฐาน
การบญัชสีากล 
(IFRS) มาใช้
กบัรฐัวสิาหกจิ

การจดัทําแผน
ปฏริูปรฐัวสิาหกจิ

การจดัทําแผนฟื้นฟู
และทบทวนบทบาท
รฐัวสิาหกจิ

เตรยีมความพรอ้มสาํหรบั AEC

จดัทําแผนแมบ่ท / SODโครงการ SEPA / EVM

ส่งเสรมิธรรมาภบิาลการพฒันาระบบสารสนเทศและ
การส ือ่สาร

การพฒันาระบบ
บรหิารความรู้

บรหิารจดัการ
หลกัทรพัยท์ ี่
กระทรวงการคลงั
ถอืครอง

พฒันาและเพ ิม่ประสทิธภิาพการนําส่ง
รายไดข้องรฐัวสิาหกจิ

การใหเ้งนิอดุหนนุบรกิาร
สาธารณะของรฐัวสิาหกจิ (PSO) โครงการประชาสมัพนัธเ์พ ือ่

เสรมิสรา้งความเขา้ใจนโยบาย
พฒันารฐัวสิาหกจิ

ส่งเสรมิ
ธรรมภบิาล
ใน สคร.

ปรบัปรุง 
GFMIS-SOE

Web 
Portal

การจดัทําตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลติการเบกิจ่าย

งบประมาณ

-Competency
-HR Scorecard

-มรีะบบ Data Warehouse
-พฒันาระบบ GFMIS-SOE
-พฒันา E-Office / E-saraban /    
E-Filing

-มวีฒันธรรมองคก์ร / ค่านยิม

PMQA
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวช้ีวัดของ สคร. 
 
ลําดับท่ี เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

๑. รัฐวิสาหกิจมีรายได้และคุณภาพการ
ให้บริการที่ดีขึน้ ตลอดจนเป็นกลไกสําคัญ
ในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ 

๑) จํานวนเงินนําส่งรายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

๒) ระดับความสําเร็จของรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงการคลังยกสถานะองค์กร     
เป็นนิติบุคคล 

๓) จํานวนของรัฐวิสาหกิจที่มีแผนพลิกฟ้ืน/
ฟ้ืนฟูองค์กร 

๔) จํานวนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการแผนงาน
การสร้างความแข็งแกรง่ทางการเงิน      
ให้รัฐวิสาหกิจ 

๒. รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น และเป็นแหลง่รายได้สําคัญ
ของประเทศ 

๑) ระดับความสําเร็จตามแผนโครงการ
การศึกษาแนวทางการจัดการหลักทรัพย์   
ท่ีมีภาระผกูพันของกระทรวงการคลงั   
(การซ้ือหุ้นคืนจากกองทุนรวมวายุภักษ์ ๑) 

๒) จํานวนหลักทรพัย์ท่ีกระทรวงการคลังถือ
หุ้นตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ และไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่ถูกจําหน่ายออกไป 

๓. รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบท่ีสง่เสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 

๑) ระดับความสําเร็จของโครงการผลักดัน  
ร่างพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....   

๒) ระดับความสําเร็จของโครงการผลักดัน  
ร่างพระราชบญัญัติการกํากับและพัฒนา
นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๔. สคร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจและบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
 

๑) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิรูป
ระบบรัฐวิสาหกิจไทย 

๒) ระดับความสําเร็จของโครงการสร้าง    
ความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ลําดับท่ี เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
๓) ระดับความสําเร็จของโครงการนําเคร่ืองมือ

ต่างๆ มาใช้ในระบบการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

๔) ระดับความสําเร็จของโครงการการ
พัฒนาการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน  
ในรูปแบบ PPPs 

๕) จํานวนรัฐวิสาหกิจที่มีการจัดต้ังกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) 

๕. กรรมการรัฐวิสาหกิจมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละของระยะเวลาการสัมมนาและจํานวน
คน และร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคคลากรของโครงการสัมมนาบุคคลในรายช่ือ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๖. รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสําคัญในการสร้าง
ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 

๑) จํานวนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการและร้อยละ
ความสําเร็จของโครงการการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) 

๒) ระดับความสําเร็จของโครงการศึกษา
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในการ
ให้บริการของ รฟท. และ ขสมก. 

๗. รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

จํานวนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการและร้อยละ
ความสําเร็จของโครงการการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO) 

๘. บุคลากร สคร. มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ท่ีดี 

๑) ระดับความสําเร็จของโครงการการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลภายใน สคร. 

๒) ระดับความสําเร็จของโครงการพัฒนา
องค์การของ สคร. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๓) ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ สคร.  

๔) ระดับความสําเร็จของโครงการจัดทําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 

๕) ระดับความสําเร็จของโครงการจัดการ
ความรู้ (KM) 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๓๗

ลําดับท่ี เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
๙. บุคลากร สคร. มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละของระยะเวลาการสัมมนาและจํานวน

คน และร้อยละของความพึงพอใจของ
บุคคลากรของโครงการพัฒนาและขีด
ความสามารถของบุคลากร สคร. 

 
 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๓๘

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

แผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ สคร. 
๑. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเท่าเทียม
ทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

๒. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมประสทิธิภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแล
สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลกัทรพัย์   
ของรัฐ 

๓. การสร้างความม่ันคงทางการคลัง ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมประสทิธิภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแล
สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลกัทรพัย์   
ของรัฐ 

๔. การส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการกํากับดูแล
สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและหลกัทรพัย์   
ของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร. 
๕. การเพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร. 

 
 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๓๙

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

๑. การสร้างความเท่าเทียมทาง
สังคมและเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : สนับสนุน
รัฐวิสาหกิจในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความ
เท่าเทียมทางสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

         กลยุทธ์ท่ี ๑ สนับสนุน
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
ในการเสริมสรา้งความรับผิดชอบ
ทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของเยาวชนไทย 

          กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุน
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐ 
(SFIs) ในการช่วยสนับสนุนทาง
การเงินให้เศรษฐกิจระดับฐาน
ราก 

          กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม
บริการสาธารณะด้วยระบบการ
อุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ (PSO) 

๑. โครงการการให้เงินอุดหนนุ
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
(Public Service Obligation) ๓ 
แห่ง ได้แก่ รฟท. ขสมก. และการ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

๒. การสร้างเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเพ่ิม
ประสทิธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

 กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริม
คุณภาพการให้บริการ และสรา้ง
ความแข็งแกรง่ทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงสภาพ
การดําเนินธุรกิจ การบริหาร
จัดการ และฟ้ืนฟูปัญหาทางการ

๑. แผนงานการสร้างความ
แข็งแกรง่ทางการเงินให้แก่
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทย 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๔๐

แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

เงินของรัฐวิสาหกิจ (ทอท.) บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (TOT) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
(CAT) และ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)  

  ๒. โครงการการปรับสถานะองค์กร
เป็นนิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงการคลัง ได้แก่ โรงงาน
ยาสูบ โรงงานไพ่ และองคก์ารสุรา 

  ๓. โครงการกํากับติดตามการจัดทํา
แผนฟ้ืนฟูและทบทวนบทบาท
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงิน
และการดําเนินงาน รวมทั้ง 
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ของรัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง ได้แก่ 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
องค์การสะพานปลา (อสป.) บริษัท 
ไม้อัดไทย จํากัด (มอท.) และ 
องค์การคลงัสินค้า (อคส.) 
(Flagship) 

  ๔. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การนํามาตรฐานการบัญชีสากล 
(IFRS) มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ 

  ๕. โครงการงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการ
กํากับดูแลสภาพแวดล้อมของ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

 กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

๑. โครงการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วม



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๔๑

แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

กับรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวมากขึ้น 

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....  
(Flagship) 

  ๒. โครงการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติ 
การกํากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  (Flagship) 

  ๓. โครงการการปรับปรุงแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐาน 
สําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .... 

 กลยุทธ์ท่ี ๒ กําหนด
ทิศทาง การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
และพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ 

๑. โครงการจดัทําแผนปฏิรูประบบ
รัฐวิสาหกิจไทย (Flagship) 

 ๒. โครงการศกึษาทบทวนการ
จัดต้ังบรรษัทรฐัวิสาหกิจ 
(Holding)  (Flagship) 
 

 ๓. โครงการสร้างความชัดเจนใน
บทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
(Flagship) 

 ๔. โครงการเตรียมความพร้อม
รองรับผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มสื่อสารในอนาคตภายหลังการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 

 กลยุทธ์ท่ี ๓ ปรับปรุงการ
ประเมินผลการดําเนินงาน

๑. โครงการระบบการประเมินผล
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๔๒

แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน พร้อมท้ัง พัฒนาระบบ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจท่ีเหมาะสม

  ๒. โครงการการนําระบบการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจ 

  ๓. โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

  ๔. โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์การ
ตัดสินรางวัลการให้บริการดีเด่น
ประจําปี ๒๕๕๕ 

  ๕. โครงการการปฏิบัติงานในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) 

  ๖. โครงการ ศกึษา วิจัย และ
พัฒนาแบบจําลอง/เกณฑ์
ประเมินผลกระทบ (Impact)  
ของรัฐวิสาหกิจ 

 กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาหรือ
เพ่ิมทางเลือกด้านเครื่องมือทาง
การเงิน/เพ่ิมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชน 

๑. โครงการการพัฒนาการลงทุน
ร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ 
PPPs (Public Private 
Partnerships) (Flagship) 

 ๒. โครงการการจัดต้ังกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure 
Fund)  (Flagship) 

๓. การสร้างความม่ันคงทาง 
การคลัง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิม
ประสทิธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 



แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๔๓

แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

 กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริม
คุณภาพการให้บริการ และสรา้ง
ความแข็งแกรง่ทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงสภาพ
การดําเนินธุรกิจ การบริหาร
จัดการ และฟ้ืนฟูปัญหาทางการ
เงินของรัฐวิสาหกิจ 

๑. แผนงานการสร้างความ
แข็งแกรง่ทางการเงินให้แก่
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทย 
(ทอท.) บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (TOT) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
(CAT) และ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)  

  ๒. โครงการการปรับสถานะองค์กร
เป็นนิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงการคลัง ได้แก่ โรงงาน
ยาสูบ โรงงานไพ่ และองคก์ารสุรา 

  ๓. โครงการกํากับติดตามการ
จัดทําแผนฟ้ืนฟูและทบทวน
บทบาทรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทาง
การเงินและการดําเนินงาน รวมทั้ง 
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ของรัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง ได้แก่ 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) องค์การสะพานปลา 
(อสป.) บริษัท ไม้อัดไทย จํากัด 
(มอท.) และ องค์การคลงัสินค้า 
(อคส.) (Flagship) 

  ๔. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การนํามาตรฐานการบัญชีสากล 
(IFRS) มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ 
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แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

  ๕. โครงการงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี 

              กลยุทธ์ท่ี ๒ บริหาร
จัดการหลักทรัพย์ท่ีกระทรวง 
การคลังถือครองให้ได้รับ
ผลตอบแทนทีคุ่้มค่าและย่ังยืน 

๑. โครงการการศึกษาแนวทางการ
จัดการหลักทรพัย์ที่มีภาระผูกพันของ
กระทรวงการคลัง (การซ้ือหุ้นคืนจาก
กองทุนรวมวายุภักษ์ ๑)  (Flagship) 
๒. โครงการการจําหน่าย
หลักทรัพย์ท่ีกระทรวงการคลังถือ
หุ้นตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ และไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
๑. โครงการจดัทําแผนปฏิรูประบบ
รัฐวิสาหกิจไทย (Flagship) 

 ๒. โครงการศกึษาทบทวนการ
จัดต้ังบรรษัทรฐัวิสาหกิจ 
(Holding)  (Flagship) 

  ๓. โครงการสร้างความชัดเจนใน
บทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
(Flagship) 

  ๔. โครงการเตรียมความพร้อม
รองรับผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มสื่อสารในอนาคตภายหลังการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 

            กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการนําส่งรายได้
ของรัฐวิสาหกิจ 

๑. โครงการทบทวนนโยบายการ
กําหนดเงินนําส่งรายได้แผ่นดินของ
รัฐวิสาหกิจ 

  ๒. การทบทวนอัตรานําส่งของ
รัฐวิสาหกิจ 
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แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการ
กํากับดูแลสภาพแวดล้อมของ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒ กําหนด
ทิศทาง การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
และพัฒนาแนวทางบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ 

๑. โครงการจดัทําแผนปฏิรูประบบ
รัฐวิสาหกิจไทย (Flagship) 

  ๒. โครงการศกึษาทบทวนการ
จัดต้ังบรรษัทรฐัวิสาหกิจ 
(Holding)  (Flagship) 

  ๓. โครงการสร้างความชัดเจนใน
บทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
(Flagship) 

  ๔. โครงการเตรียมความพร้อม
รองรับผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มสื่อสารในอนาคตภายหลังการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 

            กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาหรือ
เพ่ิมทางเลือกด้านเครื่องมือทาง
การเงิน/เพ่ิมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชน 

๑. โครงการการพัฒนาการลงทุน
ร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ 
PPPs (Public Private 
Partnerships) (Flagship) 

  ๒. โครงการการจัดต้ังกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure 
Fund)  (Flagship) 

๔. การส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิม
ศักยภาพของ สคร. 

           กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
และขีดความสามารถของ

๑. โครงการการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลภายใน สคร. 
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แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภาระหน้าท่ี วางแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ
กําหนดระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสรา้งแรงจูงใจ สรา้ง
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน   

๕. การเพ่ิมประสทิธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลงั 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเพ่ิม
ศักยภาพของ สคร. 

 กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
และขีดความสามารถ ของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ี 
วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และกําหนดระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสร้าง
แรงจงูใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทํางาน 

๑. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสงูของ สคร. 

  ๒. โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของ สคร. 

 ๓. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมองค์กร
ของ สคร. 

 ๔. โครงการสมัมนาเพ่ือพัฒนา
องค์กรของ สคร. 

 ๕. โครงการการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลภายใน สคร. 

 ๖. โครงการพัฒนาองค์การของ 
สคร. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 ๗. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายของ สคร. 
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แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๕ สคร. 

 ๘. โครงการกําหนดระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสร้าง
แรงจูงใจ 

 ๙.โครงการอบรมผู้ใช้งานระบบ 
GFMIS-SOEs ประจําปี ๒๕๕๕ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒ บริหารจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล รวมท้ังสร้างนวัตกรรม
ในการให้บริการอํานวยความ
สะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สคร. ให้บรรลุตาม 
พันธกิจ 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจนโยบาย
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

  ๒. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือให้
คําปรึกษาและปรับปรุงโครงสร้าง
ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS-
SOEs ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีสากล IFRS 

  ๓. โครงการพัฒนาระบบสายงาน
ภายในของ สคร. แบบครบวงจร
เบ็ดเสร็จ (Web portal) 

  ๔. โครงการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
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ส่วนที ่๓ 
โครงการของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ 
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แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
 


