


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว ิสาหกิจ 

(สคร.)  

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 



๑ 
 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

 
 

แผนปฏบิัติราชการสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

    หนา 
หัวขอ                 ๑ 
 

บทนํา                 ๖ 
 

สวนท่ี ๑  กรอบการกาํหนดแผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการ         ๗ 
นโยบายรัฐวิสาหกจิ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
- กฎหมาย นโยบายรฐับาล และยุทธศาสตร          ๗ 
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร         ๑๒ 

 

สวนท่ี ๒  สาระสําคัญของแผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการ      ๑๔ 
นโยบายรัฐวิสาหกจิ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
- วิสัยทัศน พันธกจิ เปาประสงค ยุทธศาสตรของสํานักงาน       ๑๔ 

คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ 
- ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ      ๑๘ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ       
- ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางแผนบรหิารราชการแผนดินกบั     ๒๗ 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ        
- แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ       ๓๐ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖           
- ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกบัตัวช้ีวัดของ      ๓๑ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ 
- ความเช่ือมโยงและสอดคลองระหวางแผนปฏิบัติงานของ       ๓๔ 

กระทรวงการคลังกบัยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ 



๒ 
 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

                   หนา 
สวนท่ี ๓  โครงการของหนวยงานในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ        ๔๔ 

นโยบายรัฐวิสาหกจิ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
- ยุทธศาสตรท่ี  ๑ :  การเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลคาเ พ่ิมของรฐัวิสาหกจิ             

และหลักทรพัยของรฐั 
- กลยุทธท่ี  ๑ สงเสรมิคุณภาพการใหบรกิาร  และสรางความแข็งแกรง  

ทางการเงินของรฐัวิสาหกจิ  โดยปรบัปรุงสภาพการดําเนินธุรกจิ  การบริหาร
จัดการและฟนฟูปญหาทางการเงินของรฐัวิสาหกจิ 
๑. โครงการผลักดันการแกปญหาการบริหารจัดการระบบขนสงทางรถไฟ

เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link : ARL)     
๒. โครงการกาํกบัติดตามการจัดทําแผนฟนฟูและทบทวนบทบาทรฐัวิสาหกจิ       

ท่ีมีปญหาทางการเงินและการดําเนินงาน   รวมท้ัง  ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนของรฐัวิสาหกจิ ๔ แหง  

๓. โครงการกาํหนดบทบาทการดําเนินกจิการของบรษัิท  ทีโอที  จํากดั  
(มหาชน) และบรษัิท  กสท โทรคมนาคม จํากดั  (มหาชน) ใหชัดเจน  
เพ่ือแกไขปญหาการดําเนินธุรกจิ 

๔. โครงการเตรยีมความพรอมในการปรบัองคกรเปนนิติบุคคลของโรงงานไพ 
กรมสรรพสามิต และองคการสุรา กรมสรรพสามิต 

- กลยุทธท่ี ๒ บรหิารจัดการหลักทรพัยของรฐั เพ่ือใหไดรบัผลตอบแทนท่ีคุมคา
และย่ังยืน 
๑. โครงการจัดทําแผนยกระดับการบรหิารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

และความแข็งแกรงทางการเงินรฐัวิสาหกจิ ๒ แหง ไดแก และ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย 

๒. โครงการสรางความชัดเจนในการดําเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง 
๓. โครงการบรหิารหลักทรพัยเชิงรกุ  : การจําหนายหลักทรพัยท่ีไมได  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  และกระทรวงการคลัง 
ถือตํ่ากวารอยละ ๕๐ 

๔. โครงการผลักดันการจัดทําแผนฟนฟูกจิการบริษัท  หองปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากดั  
 
 



๓ 
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- ยุทธศาสตรท่ี  ๒ :  พัฒนาการกาํกบั ดูแลสภาพแวดลอมของรฐัวิสาหกจิ  
และหลักทรพัยของรฐั 
- กลยุทธท่ี  ๑ พัฒนาและปรบัปรงุกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ งกบัรฐัวิสาหกจิ   

เพ่ือใหการบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากข้ึน 
๑. โครงการผลักดันรางพระราชบัญญัติการกาํกบัและพัฒนานโยบาย

รฐัวิสาหกจิ พ.ศ. .... 
๒. โครงการเตรยีมความพรอมการดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติ  

การใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. .... 
๓. โครงการพัฒนากฎหมาย/มติคณะรฐัมนตรท่ีีอยูภายในความรบัผิดชอบ  

(พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรบักรรมการและพนักงาน
รฐัวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

- กลยุทธท่ี ๒ กาํหนดทิศทางการพัฒนารฐัวิสาหกจิและพัฒนาแนวทางบริหาร
จัดการหลักทรพัย 
๑. โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาแบบจําลอง/เกณฑประเมิน ผลกระทบ 

(Impact) ของรฐัวิสาหกจิ 
๒. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบรหิารจัดการองคกรของรฐัวิสาหกจิ 

- กลยุทธท่ี  ๓ ปรบัปรงุการประเมินผลกา รดําเนินงานรฐัวิสาหกจิใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน พรอมท้ัง พัฒนาระบบผลตอบแทน/แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
๑. โครงการพัฒนาระบบแรงจูงใจท่ีเช่ือมโยงกบัผลงานของรฐัวิสาหกจิ 
๒. โครงการจัดทําฐานขอมูลรวมดานกระบวนการและผลลัพธตามระบบ

ประเมินผลคุณภาพรฐัวิสาหกจิ (State Enterprise Performance Appraisal 
: SEPA)  

๓. โครงการนําระบบการบรหิารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช
ในการบรหิารจัดการรฐัวิสาหกจิ (EVM) 

- กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาหรอืเพ่ิมทางเลือกดานเครื่องมือทางการเงิน/เพ่ิมการมีสวนรวม
จากภาคเอกชน 
๑. โครงการพัฒนาการลงทุนรวมภาครฐัและเอกชนในรูปแบบ PPPs (Public 

Private Partnerships) 
๒. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน  

- กลยุทธท่ี ๕ สนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย
ของรฐั 



๔ 
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๑. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการรฐัวิสาหกจิ ผาน SEPO 
Application 

๒. โครงการสัมมนา/ฝกอบรมบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกจิ  
๓.  โครงการประชาสัมพันธการรบัสมัครบุคค ลเพ่ือเขารบัการคัดสรร  

เพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกจิ  
 

- ยุทธศาสตรท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกจิในการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก  และสราง
ความเทาเทียมทางสังคมและส่ิงแวดลอม 
- กลยุทธท่ี ๑ สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกจิของรฐั ในการชวยสนับสนุน 

ทางการเงินใหเศรษฐกจิระดับฐานราก 
๑.   โครงการแผนการเพ่ิมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกจิของรฐั ๓ แหง 

- กลยุทธท่ี ๒ สงเสรมิการใหบรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกจิ  
๑. โครงการการใหเงินอุดหนุนบรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกจิ  

 
- ยุทธศาสตรท่ี  ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวิสาหกจิ 
- กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความเช่ียวชาญตามลักษณะงาน       

๑. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกจิ 

- กลยุทธท่ี ๒ สรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรกิารท่ีดี 
๑ . โ คร งการ สง เ สรมิ คุณธร รมจรยิธร ร มขอ งบุคลากร สํา นัก งาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ 
๒. โครงการศึกษาการกาํหนดมาตรฐานในการทํางานของ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ 
- กลยุทธท่ี  ๓ บรกิารจัดการความรูอยางเปนระบบ  พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานขอมูล  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เ พ่ือสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ  
ใหบรรลุตามพันธกจิ 
๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. โครงการ GFMIS-SOE สวนขยาย (ระยะท่ี ๒) 
๓. โครงการเสรมิสรางพัฒนาเครอืขายผูใชงานระบบ GFMIS-SOE ประจําป 

๒๕๕๖ 
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- กลยุทธท่ี  ๔ พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล  วางแผนพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพ และกาํหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสราง
แรงจูงใจ เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน   
๑. โครงการจางท่ีปรกึษาเพ่ือกาํหนดแผนอัตรากาํลังคนและกาํหนดเงินเพ่ิม

พิเศษในสายอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
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บทนํา 

 
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร การวัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน

ของสวนราชการ รฐัวิสาหกจิ และหนวยงานอ่ืนของรฐั ต้ังอยูบนพ้ืนฐานวาผลการดําเนินงานท่ีดีตองมา
จากการจัดทําแผนท่ีดี  โดยใหความสําคัญกบัการจัดทําแผนกลยุทธท่ีตองเนนความเช่ือมโยงจากนโยบาย
รฐับาล ท่ีถายทอดมายังเปาหมายการใหบรกิารกระทรวง เปาหมายการใหบรกิารหนวยงาน และเปาหมาย
ผลผลิตระยะยาว  ซ่ึงเช่ือมโยงไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการและการกาํหนดกจิกรรมทําใหการดําเนินงาน
มีความสัมพันธ  สอดคลองและตอเน่ืองกนัท้ังระบบ  และสงผลตอการบรรลุเปาหมายระดับกระทรวง  
และระดับชาติ   

ดังน้ัน เพ่ือใหการกาํหนดเปาหมายการใหบริการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกจิมีความชัดเจน  เปนรปูธรรม และสามารถกาํหนดผลผลิตท่ีสอดคลองตามเปาประสงคของ
ยุทธศาสตร ท้ังในระดับกลุมภารกจิ กระทรวงการคลัง แผนการบรหิารราชการแผนดิน รวมถึงยุทธศาสตร 
การจัดสรรงบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยกาํหนดเปาหมาย 
การใหบรกิารและผลผลิตระดับกรมท่ีตอบสนองตอเปาประสงคของยุทธศาสตร  และกาํหนดเปาหมาย 
การใหบรกิาร  ผลผลิต และตวัช้ีวัดในระดบัตางๆ  ซ่ึงจะเปนกระบวนการหน่ึงท่ีจะสนบัสนนุ ใหมี 
การถายทอดเปาหมายจากยุทธศาสตรไปสูแผนการปฏิบัตงิาน  ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 
การปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 



๗ 
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สวนที ่๑ 
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
จัดทําข้ึนภายใตแนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะหขอมูลในเรื่องตาง  ๆดังน้ี 

๑. รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๘๔ กาํหนดใหรฐัตองดําเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกจิ ดังตอไปน้ี  
(๑) สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ เสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด  

และสนับสนุนใหมีการพฒันาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน  โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมาย 
และกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกจิซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีไมส อดคลองกบัความจําเปนทางเศรษฐกจิ และ 
ตองไมประกอบกจิการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกบัเอกชน  เวนแตจะมีความจําเปนเพ่ือประโยชน
สวนรวมหรอืการจัดใหมีสาธารณูปโภค  

(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืน ฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน   
เพ่ือประโยชนในการรกัษาความม่ันคงของรฐัในทางเศรษฐกจิ  และตองมิใหสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  
อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันจะกอความเสียหายแกรฐั    

(๑๑) การดําเนินการใดท่ีเปนเหตุใหโครงสรางหรอืโครงขายข้ันพ้ืนฐานของกจิการ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรฐัอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน  หรอืเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
ตกไปเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชน  หรอืทําใหรฐัเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด  จะกระทํามิได 

(๑๓) สงเสรมิและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิ จท้ังในระดบัชาติ  
และระดับทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง 
 

๒. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๒.๑ ยุทธศาสตรการปรบัโครงสรางเศรษฐกจิสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  

๑) ปรบัโครงสรางเศรษฐกจิโดยใชเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิด
สรางสรรค เปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนและมีคุณภาพ  โดยปรบัโครงสราง
การคาและการลงทุนใหสอดคลองกบัการขยายตัวทางเศรษฐกจิท้ังในและประเทศ ตลอดจน เสรมิสราง
ประสิทธิภาพดานการตลาด 

๒) พัฒนาระบบการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม รวมท้ัง 
พัฒนาปจจัยการผลิตใหเอ้ือตอการปรบัโครงสรางเศรษฐกจิโดยพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน 

๓) บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการบรหิาร
จัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณแวดลอมและทันตอ



๘ 
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เหตกุารณ รวมท้ัง เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน บริหารจัดการดานการคลัง   
โดยปรับปรุงระบบการจัดเกบ็รายไดของประเทศ  เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ปองกนัความเส่ียงทางการคลัง และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิ  

๒.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภ าคเพ่ือความม่ันคง    
ทางเศรษฐกจิและสังคม 

๑) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภ าค   
โดยพัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ  ของประเทศใหเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รวมท้ัง พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบโลจสิตกิส มาตรฐานการใหบริการและ
อํานวยความสะดวกบรเิวณจุดผานแดน และบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบาน 

๒) สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาความรวมมือ
ระหวางภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชนท่ีมีศักยภาพในการรวมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกจิ     
ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรปู รวมท้ังผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
 

๓. แผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
๓.๑ กาํหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกจิ ไดระบุไวในนโยบายท่ี ๓ 

เศรษฐกจิ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเสถียรภาพของระดับราคา เสถียรภาพทางการคลังของประเทศ และ
เสถียรภาพของระบบการเงิน  เพ่ือใหเปนภูมิคุมกนัตอความเส่ียงตาง  ๆ นอกจากน้ี รฐับาลยังให
ความสําคัญกบัการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยเฉพาะการขนสงในระบบรางเพ่ือลดตนทุนการผลิต  
ตลอดจน จะเพ่ิมบทบาทใหภาคเอกชนในการเขารวมลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและปรับปรุงรฐัวิสาหกจิ
ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดภาระทางการคลังภาครฐั 

๓.๒ เพ่ือใหเกดิผลสําเร็จตามเปาหมายของนโยบายท่ี ๓ เศรษฐกจิ รฐับาลกาํหนด
นโยบายยอยเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการไว ๖ ดาน โดยในสวนท่ีเกี่ยวของกบัภารกจิของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรบัวิสาหกจิโดยตรง  ไดแก  

 นโยบายยอยท่ี ๑ เศรษฐกจิมหภาค ซ่ึงประกอบดวยแนวนโยบาย ๗ ขอ ไดแก   
๑) ดําเนินการใหม ีการกระจายรายไดท่ีเป นธรรมใหแกคนสวนใหญ       

ของประเทศ และใหเศรษฐกจิสามารถเจรญิเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ 
๒) สงเสร ิมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีสามารถตอบสนอง ตอ 

ความตองการท่ีหลากหลายไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
๓) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศใหรบัผิดชอบตอคนสวนใหญ  

และผูดอยโอกาส รวมท้ัง ปรบัปรงุระบบกาํกบัดูแลใหไดมาตรฐานสากลเพ่ือปองกนัความเส่ียงท่ีจะเกดิข้ึน 
ตอระบบการเงินและระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม 

๔) ปรบัโครงสรางภาษีอากรท้ังระบบเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายไดท้ังจากภาษีและท่ีมิใชภาษี 



๙ 
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๕) สงเสรมิและรกัษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองคประกอบและโครงสราง
งบประมาณใหเหมาะสม รวมท้ัง สงเสรมิบทบาทภาคเอกชนในการรวมลงทุนและดําเนินการในกจิการ
ของรฐั 

๖) ปรบัปรงุโครงสรางของรฐัวิสาหกจิ โดยมุงเนนประสิทธิภาพการใหบริการ 
การบรหิารทรพัยสินใหเกดิประโยชนสูงสุด และเรงฟนฟูรฐัวิสาหกจิท่ีมีปญหาฐานะการเงิน รวมท้ัง ปฏิรปู
ระบบการกาํกบัดูแลการลงทุนและการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิโดยเฉพาะรฐัวิสาหกจิท่ีมีสถานะเปน
บริษัทมหาชน เพ่ือใหรฐัวิสาหกจิเปนกลไกท่ีสามารถสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการ พัฒนา 
และการลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอความเปล่ียนแปลง 

๗) บรหิารสินทรพัยของประเทศท่ีมีอยูใหเกดิประโยชนและความม่ันคง  
ทางเศรษฐกจิท้ังสินทรพัยของภาครฐั   

นโยบายยอย ท่ี ๘ การบรหิารกจิการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงประกอบดวย
แนวนโยบาย ดังน้ี  

๑) พัฒนาระบบราชการอยางตอเน่ือง เนนการบรหิารเชิงกลยุทธในระดับชาติ
อยางมีวิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธ์ิ  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนและตัดสินใจใหมี
ประสิทธิภาพ 

๒) พัฒนาและสงเสรมิระบบการบรหิารงานบุคคลภาครฐัโดยยึดหลักการ
บรหิารกจิการบานเมืองท่ีดีท่ีสามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม  

๓) พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรฐัอยางตอเน่ืองเพ่ือใหมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ  

 
๔. พระราชบัญญัตปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  

มาตรา ๑๐ กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกบัการเงินการคลังแผนดิน   
การประเมินราคาทรพัยสิน  การบรหิารพัสดุภาครฐั  กจิการเกี่ยวท่ีราชพัสดุ  ทรพัยสินของแผนดิน   
ภาษีอากร การรษัฎากร กจิการหารายไดท่ีรฐัมีอํานาจดําเ นินการไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอ ยู 
ในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการอ่ืน  การบรหิารหน้ีสาธารณะ  การบรหิารและพัฒนารฐัวิสาหกจิ  
และหลักทรพัยของรฐั  และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการคลัง  
หรอืสวนราชการท่ีสังกดักระทรวงการคลัง 
 

๕. กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ  
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ ๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ มีภารกจิเกี่ยวกบัการบริหาร
และพัฒนารฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐัโดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการกาํกบัดูแล  



๑๐ 
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การประเมินผลและการพัฒนารฐัวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรฐัวิสาหกจิและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ทรพัยสินของรฐั โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเกี่ยวของกบั  
การบรหิารและพัฒนารฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 

(๒) กาํกบั  ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารฐัวิสาหกจิใหมีการดําเนินงาน  
ท่ีสอดคลองกบันโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกบัการบรหิารและพัฒนารฐัวิสาหกจิ 

(๓) ใหคําปรกึษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหาร  
และพัฒนาองคกรแกรฐัวิสาหกจิ 

(๔) ดําเนินการบรหิารหลักทรพัยของรฐัในรฐัวิสาหกจิและกจิการท่ีรฐัถือหุนตํ่ากวา
รอยละหาสิบของทุนท้ังหมด 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน  
หรอืตามท่ีกระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
 

๖. ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง  
๖.๑ วิสัยทัศน - “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกจิ เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 
๖.๒ พันธกจิหลัก ๔ ดาน ซ่ึงถายทอดไปยังหนวยงานในสังกดั  ไดแก 

๑) เสนอแนะและกาํหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  
๒) เสนอแนะและกาํหนดนโยบายภาษี และบรหิารการจัดเกบ็ภาษี  
๓) เสนอแนะและกาํหนดนโยบายรายจายและหน้ีสาธารณะ บริหารรายรับ

รายจายและหน้ีสาธารณะ  และบรหิารพัสดุภาครฐั   
๔) บรหิารท่ีราชพัสดุ  เหรยีญกษาปณ  รฐัวิสาหกจิและหลัก ทรพัย และ

ทรพัยสินอ่ืน  ๆของรฐั 
โดยกลุมภารกจิดานทรพัยสิน กระทรวงการคลัง ประกอบดวย กรมธนารกัษ 

และ สคร. เปนผูรบัผิดชอบโดยตรงต อพันธกจิหลักของกระทรวงการคลังท่ี  ๔ บรหิารท่ีราชพัสดุ   
เหรยีญกษาปณ รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย และทรพัยสินอ่ืน  ๆของรฐั   
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๗. แผนปฏิบัตงิานของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) 
- เปาหมายท่ี ๑ :       การลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกจิและสังคม 
 (Narrowing Inequality Gap) 

ยุทธศาสตร : ๑. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกจิใหแกคนฐานราก 
 ๒. การสรางระบบสวัสดิการพ้ืนฐานใหท่ัวถึงและ 

    มีคุณภาพ (Social Safety Net) 
 ๓. การกระจายรายไดและการถือครองทรพัยสิน 
     อยางเปนธรรม 
- เปาหมายท่ี ๒ :   การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถ 

ในการแขงขัน (Enhancing Competitiveness) 
ยุทธศาสตร : ๑. การสนับสนุนการจัดต้ังธุรกจิการพัฒนา

ภาคเอกชนใหเกดิการสรางมูลคา (Value 
Creation) 

 ๒. การเช่ือมโยงธุรกจิเพ่ือกาวสูเศรษฐกจิระดับ 
ภูมิภาคและระดับโลก 

 ๓. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การแขงขัน  

- เปาหมายท่ี ๓ : การรกัษาความย่ังยืนทางการคลัง  
(Ensuring Fiscal Sustainability) 

ยุทธศาสตร : ๑. การเสรมิสรางความม่ันคงทางการคลัง 
 ๒. การสงเสรมิความโปรงใสในการดําเนินงานของ  

ภาครฐั (Anti-Corruption) 
 ๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ

กระทรวงการคลัง 
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๘. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 
 

จดุแข็ง (Strength) จดุออน (Weakness) 
S๑ บุคลากรสวนใหญในสายงานหลักมีอายุ 
เฉล่ียนอย และเปนบุคลากรรุนใหมท่ีมีความรู
ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสม  
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในระยะยาว 

S๒ เปนองคกรขนาดเล็กและมีสายการบังคับบัญชา
ท่ีส้ัน จึงมีความคลองตัวในการบรหิารจัดการ 
และการส่ือสารภายในองคกร  

S๓ มีวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของ 
งานท่ีกอใหเกดิความคุมคาในเชิงภารกจิภาครฐั 

S๔ สคร. มีขอมูลและองคความรูเชิงลึกของ
รฐัวิสาหกจิในระบบ GFMIS-SOE และบุคลากร 
ขององคกร ซ่ึงสามารถนํามาใชเพ่ือการพัฒนา
รฐัวิสาหกจิได 

S๕ ลักษณะงานมีความทาทาย ทําใหเกดิการเรยีนรู 
และความสําเรจ็ของงานสรางความภาคภูมิใจใหกบั
ผูปฏิบัติงาน  

W๑ บุคลากรมีอัตราการเขา–ออกท่ีสูงทําให 
ขาดผูบรหิารในระดับกลาง สงผลใหบุคลากร 
ขาดประสบการณ ความตอเน่ืองและความนาเช่ือถือ
ในการปฏิบัติงาน 

W๒ บุคลากรในสายงานสนับสนุนมีจํานวน
บุคลากร ประสบการณและความเช่ียวชาญ 
เฉพาะดานไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
(ดานบัญชี กฎหมาย ตรวจสอบภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

W๓ กฎหมาย สคร. ปจจุบันยังไมเอ้ือตอ 
การปฏิบัติงาน ท่ีจะตอบสนองวิสัยทัศน 
และพันธกจิในการบรหิารและพัฒนารฐัวิสาหกจิ
และหลักทรพัยของรฐั 

W๔ สภาพแวดลอมในการทํางาน (อาคารสถานท่ี/
อุปกรณสํานักงาน) ไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

W๕ ขาดการนําขอมูลสารสนเทศในองคกรไป
ประยุกตใชใหเกดิประโยชนไดอยางเหมาะสม 

 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O๑ นโยบายรฐับาลกาํหนดใหมีการจัดทํา
งบประมาณแบบสมดุลภายใน ๕ ปขางหนา  
จึงทําให สคร. มีบทบาทสําคัญในการบรหิารจัดการ
รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐัเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรฐับาลดังกลาว 

O๒ รฐับาลกาํหนดกรอบการลงทุนภาครฐั  
ท้ังในระยะปานกลางและระยะยาวท่ีมีความชัดเจน

T๑ ปจจุบันแผนการพัฒนาระบบรฐัวิสาหกจิ 
ยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจน สงผลใหเกดิความขัดแยง 
ในการบรหิารจัดการแกรฐัวิสาหกจิ 

T๒ เสถียรภาพของรฐับาลอาจสงผลกระทบ 
ตอนโยบายการกาํกบั ดูแล ติดตาม และพัฒนา
รฐัวิสาหกจิใหมีความตอเน่ืองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกนั 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
ของแหลงเงิน รปูแบบการลงทุน และการเพ่ิม
บทบาทของภาคเอกชนท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนา
เครื่องมือและกลไกการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ
สําหรบัโครงการขนาดใหญ โดยคํานึงถึงวินัยการ
คลัง และภาระงบประมาณของภาครฐั 

O๓ ยุทธศาสตรหลักของกระทรวงการคลัง 
คือการสรางความเทาเทียมทางดานเศรษฐกจิ 
และสังคม รวมท้ังการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงเปนโอกาสท่ี สคร. 
จะสงเสรมิใหรฐัวิสาหกจิเปนเครื่องมือ 
นการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว 
 

O๔ รฐับาลมีนโยบายท่ีจะจัดทํางบแผนดิน  
ซ่ึง สคร. มีขอมูลและองคความรูในระบบ  
GFMIS-SOE และบุคลากรขององคกร   
ดังน้ัน จึงเปนโอกาสท่ี สคร. จะเปนศูนยกลาง
ขอมูลสารสนเทศและองคความรูของรฐัวิสาหกจิ  

T๓ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของของ
รฐัวิสาหกจิไมสนับสนุนใหเกดิความคลองตัว 
ในการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิ 

T๔ ระบบราชการขาดการสรางแรงจูงใจ 
ในการดึงดูดและรกัษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 

T๕ ระบบราชการขาดความคลองตัว 
ในการสนับสนุนการสรางศักยภาพในเชิงแขงขัน
ของรฐัวิสาหกจิ   
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สวนที ่๒ 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาและเพ่ิมมูลคารฐัวิสาหกจิใหเปนเครื่องมือของรฐั  
ในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน” 
 
พนัธกจิตามกฎหมาย (Legal Mandate) 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กาํหนดอํานาจหนาท่ีของ สคร. ดังน้ี 

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการท่ีเกี่ยวของกบัการบริหาร
และพัฒนารฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 

(๒) กาํกบั  ดูแล ติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนารฐัวิสาหกจิใหมีการดําเนินงาน  
ท่ีสอดคลองกบันโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกบัการบรหิารและพัฒนารฐัวิสาหกจิ 

(๓) ใหคําปรกึษา  เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบรหิาร  
และพัฒนาองคกรแกรฐัวิสาหกจิ 

(๔) ดําเนินการบริหารหลักทรพัยของรฐัในรฐัวิสาหกจิและกจิการท่ีรฐัถือหุนตํ่ากวา  
รอยละ  หาสิบของทุนท้ังหมด 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน  
หรอืตามท่ีกระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
 
ภารกจิหลักของหนวยงาน (Mission) 

บรหิารและพัฒนารฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั  โดยการเสนอแนะนโยบาย 
และมาตรการกาํกบัดูแล การประเมินผล และการพัฒนารฐัวิสาหกจิ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรฐัวิสาหกจิ
และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรพัยสินของรฐั 
 
ยุทธศาสตร 

เพ่ือใหแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๖ ของ สคร. บรรลุตามพันธกจิ 
สามารถพัฒนาและเพ่ิมมูลคารฐัวิสาหกจิไดอยางย่ังยืน สอดคลองนโยบายรฐับาล ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ จึงกาํหนดประเด็นยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน ๔ ดาน 
ดังน้ี 
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๑. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลคาเพ่ิมของรฐัวิสาหกจิ  
และหลักทรพัยของรฐั   

เปาประสงค  
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและความแข็งแกรงทางการเงินของรฐัวิสาหกจิ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการใหบรกิารและตอบสนองนโยบายรฐัไดอยางทันทวงที ดวยธรรมาภิบาลท่ีดี 
๒) รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐัมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  และเปนแหลงรายไดสําคัญ

ของประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
๑) ระดับความสําเรจ็ของการนําเสนอนโยบายติดตามความคืบหนาในการแกไข

ปญหาการดําเนินงานและสรางความแข็งแกรงทางการเงินของรฐัวิสาหกจิ 
๒) ระดับความสําเรจ็ในการ นําเสนอนโยบายและการบริหารจัดการหลักทรพัย  

ของรฐั 
กลยุทธ  
๑) สงเสรมิคุณภาพการใหบรกิาร  และสรางความแข็งแกรงทางการเงินของ

รฐัวิสาหกจิ  โดยปรบัปรุงสภาพการดําเนินธุรกจิ  การบรหิารจัดการ และฟนฟูปญหาทางการเงินของ
รฐัวิสาหกจิ 

๒) บริหารจัดการหลักทรพัยของรฐั  เพ่ือใหไดรบัผลตอบแทนท่ีคุมคาและย่ังยืน  
 

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๒ : พัฒนาการกาํกบัดูแลสภาพแวดลอมของรฐัวิสาหกจิ  
และหลักทรพัยของรฐั 

เปาประสงค   
๑) รฐัวิสาหกจิมีกฎระเบียบท่ีสงเสรมิและสนับสนุนการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิ 
๒) สคร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกาํกบัดูแลรฐัวิสาหกจิและบริหารจัดการ

หลักทรพัยของรฐั 
๓) กรรมการรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐัมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด  
๑) ระดับความสําเรจ็ในการนําเสนอการปรบัปรุงกฎระเบียบในการกาํกบัดูแล  

และสนับสนุนการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิ 
๒) ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา เครื่องมือการกาํกบัดูแล  บรหิารจัดการ   

และประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุน การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบรหิารจัดการองคกร  
ของรฐัวิสาหกจิ 

๓) ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติ งานของกรรมการ 
ในรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

กลยุทธ  
๑) พัฒนาและปรับปรุ งกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกบัรฐัวิสาหกจิเพ่ือใหการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากข้ึน 
๒) กาํหนดทิศทางการพัฒนา รฐัวิสาหกจิ และพัฒนาแนวทางบรหิารจัดการ

หลักทรพัย 
๓) ปรับปรุงการประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกจิใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

พรอมท้ัง พัฒนาระบบผลตอบแทน/แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
๔) พัฒนาหรอืเพ่ิมทางเลือกดานเครื่องมือทางการเงิน /เพ่ิมการมีสวนรวมจาก

ภาคเอกชน 
๕) สนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 
 

๓. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกจิในการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรา ก  
และสรางความเทาเทียมทางสังคมและส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค  
๑) รฐัวิสาหกจิเปนกลไกสําคัญในการสรางความเทาเทียมทางเศรษฐกจิและสังคม 
๒) รฐัวิสาหกจิมีสวนรวมในการรบัผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
ตัวช้ีวัด  
๑) ระดับความสําเรจ็ในการ ดําเนินการ สรางความแข็งแกรงทางการเงินของ  

สถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
๒) ระดับความสําเร็จในการพิจารณาการอุดหนุนบรกิารสาธารณะใหแกรฐัวิสาหกจิ 
กลยุทธ  
๑) สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกจิของรฐั ในการชวยสนับสนุนทางการเงิน 

ใหเศรษฐกจิระดับฐานราก 
๒) สงเสรมิการใหบรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกจิ 

 
๔. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร. 

เปาประสงค  
๑) บุคลากร สคร. มีความรูความเช่ียวชาญและมีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานท่ีดี 
๒) บุคลากร สคร. มีคุณภาพในการปฏิบัติงานท่ีดี  
๓) บุคลากร สคร. มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวช้ีวัด  
๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
๒) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาการทํางานของ สคร. 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

๓) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔) ระดับความสําเรจ็ในการ จัดทําและดําเนินการตามแผนบรหิารจัดการ  

ทรพัยากรบุคคล 
กลยุทธ 
๑) พัฒนาบุคลากรเพ่ือสรางความเช่ียวชาญตามลักษณะงาน 
๒) สรางวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรกิารท่ีดี 
๓) บรหิารจัดการความรูอยางเ ปนระบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และฐานขอมูล  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร  สคร. ใหบรรลุ 
ตามพันธกจิ 

๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล  วางแผนพัฒนาความกาวหนา 
ในสายอาชีพ และกาํหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสรางแรงจูงใจ  เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ในการทํางาน 
 
 
 
 
 



๑๘ 
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ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาเพิ่มของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั   
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

กลยุทธท่ี ๑ สงเสรมิคุณภาพ
การใหบรกิารและสราง 
ความแข็งแกรงทางการเงิน 
ของรฐัวิสาหกจิ โดยปรบัปรงุ
สภาพการดําเนินธุรกจิ 
การบรหิารจัดการ และฟนฟู
ปญหาทางการเงินของรฐัวิสาหกจิ 

เพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ความแข็งแกรงทางการเงิน 
ของรฐัวิสาหกจิ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการใหบรกิารและ
ตอบสนองนโยบายรฐัไดอยาง
ทันทวงที ดวยธรรมาภิบาลท่ีดี 

๑. โครงการผลักดันการแกปญหา 
การบรหิารจัดการระบบขนสงทางรถไฟ
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport 
Rail Link : ARL)     
 

ระดับความสําเร็จของการติดตาม
ความคืบหนาการแกไขปญหา ARL 

สํานักพัฒนา
รฐัวิสาหกจิ   ๑ 

  ๒. โครงการกาํกบัติดตามการจัดทํา 
แผนฟนฟูและทบทวนบทบาทรฐัวิสาหกจิ       
ท่ีมีปญหาทางการเงินและการดําเนินงาน  
รวมท้ัง ประเมินผลการดําเนินงานตาม 
แผนของรฐัวิสาหกจิ ๔ แหง ไดแก องคการ
ขนสงมวลชนกรงุเทพ องคการตลาด 
เพ่ือเกษตรกร องคการสะพานปลา  
และองคการคลังสินคา 
 

ระดับความสําเร็จของการติดตาม
ความคืบหนาการแกไขปญหาของ
รฐัวิสาหกจิ ๔ แหง 

สํานักพัฒนา
รฐัวิสาหกจิ 
๑ และ ๒ 

 



๑๙ 
 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

  ๓. โครงการกาํหนดบทบาทการดําเนิน
กจิการของบรษัิท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
และบรษัิท กสท โทรคมนาคม จํากดั 
(มหาชน) ใหชัดเจน เพ่ือแกไขปญหา 
การดําเนินธุรกจิ 

ระดับความสําเร็จในการนําเสนอ
คณะกรรมการกาํกบันโยบาย 
ดานรฐัวิสาหกจิ เพ่ือกาํหนดบทบาท 
ท่ีชัดเจนของบรษัิท ทีโอที จํากดั 
(มหาชน) และบรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)  

สํานักพัฒนา
รฐัวิสาหกจิ ๒ 

  ๔. โครงการเตรยีมความพรอมใน 
การปรบัองคกรเปนนิติบุคคลของโรงงานไพ  
กรมสรรพสามิต และองคการสุรา  
กรมสรรพสามิต  

ระดับความสําเร็จในการเตรยีม 
ความพรอมปรบัองคกรเปนนิติบุคคล
ของรฐัวิสาหกจิ 

สํานักพัฒนา
รฐัวิสาหกจิ ๒ 

กลยุทธท่ี ๒ บรหิารจัดการ
หลักทรพัยของรฐั เพ่ือให 
ไดรบัผลตอบแทนท่ีคุมคา 
และย่ังยืน 

รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย 
ของรฐัมีมูลคาเพ่ิมข้ึนและ 
เปนแหลงรายไดสําคัญของ
ประเทศ 

๑. โครงการจัดทําแผนยกระดับการบรหิาร
จัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและ 
ความแข็งแกรงทางการเงินรฐัวิสาหกจิ  
๒ แหง ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

ระดับความสํารจ็ในการจัดทํา
แผนการยกระดับการบรหิารจัดการ
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและ 
ความแข็งแกรงทางการเงินของ
รฐัวิสาหกจิ 

สํานัก 
บรหิารจัดการ
หลักทรพัยของ

รฐั 

  ๒. โครงการสรางความชัดเจนในการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง 

ระดับความสําเร็จในการดําเนิน 
การแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ 
หน่ึง  

สํานัก 
นโยบายและ

แผนรฐัวิสาหกจิ 



๒๐ 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

  ๓. โครงการบรหิารหลักทรพัยเชิงรกุ :  
การจําหนายหลักทรพัยท่ีไมไดจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  
และกระทรวงการคลังถือตํ่ากวารอยละ ๕๐ 

ระดับความสําเร็จในการดําเนิน 
การจําหนายหลักทรพัยตามท่ี
คณะรฐัมนตรี มีมติ  

สํานัก 
บรหิารจัดการ
หลักทรพัยของ

รฐั 
  ๘. โครงการผลักดันการจัดทําแผนฟนฟู

กจิการบรษัิท หองปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จํากดั (CLT) 

ระดับความสําเร็จในการผลักดัน 
แผนฟนฟูกจิการของ CLT  
 

สํานัก 
บรหิารจัดการ
หลักทรพัยของ

รฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : พฒันาการกาํกบัดแูลสภาพแวดลอมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาและปรบัปรงุ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกบั
รฐัวิสาหกจิ เพ่ือใหการบรหิาร
จัดการมีประสิทธิภาพและ
คลองตัวมากข้ึน 

รฐัวิสาหกจิมีกฎระเบียบ 
ท่ีสงเสรมิและสนับสนุน 
การดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิ 

๑. โครงการผลักดันรางพระราชบัญญัติ 
การกาํกบัและพัฒนานโยบายรฐัวิสาหกจิ  
พ.ศ. .... 

ระดับความสําเร็จในการปรบัปรงุ 
รางพระราชบัญญัติการกาํกบั 
และพัฒนานโยบายรฐัวิสาหกจิ  
พ.ศ. .... 

สํานักกฎหมาย 

  ๒. โครงการเตรยีมความพรอมการดําเนิน 
การตามรางพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. .... 

ระดับความสําเร็จในการเสนอ 
รางกฎหมายลําดับรอง 

สํานักกฎหมาย 

  ๓. โครงการพัฒนากฎหมาย/มติ
คณะรฐัมนตรท่ีีอยูภายในความรบัผิดชอบ 
(พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
สําหรบักรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

ระดับความสําเร็จในการเสนอ 
รางกฎหมายลําดับรอง 

สํานักกฎหมาย 

กลยุทธท่ี ๒ กาํหนดทิศทาง 
การพัฒนารฐัวิสาหกจิและ
พัฒนาแนวทางบรหิารจัดการ
หลักทรพัย 

สคร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกาํกบัดูแลรฐัวิสาหกจิ   
และบรหิารจัดการหลักทรพัย
ของรฐั 

๑. โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา
แบบจําลอง/เกณฑประเมิน ผลกระทบ 
(Impact) ของรฐัวิสาหกจิ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แบบจําลอง/เกณฑประเมิน 
ผลกระทบ (Impact) ของรฐัวิสาหกจิ 

สํานักกาํกบัและ
ประเมินผล
รฐัวิสาหกจิ 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

  ๒. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ดานการบรหิารจัดการองคกร 

ระดับความสําเร็จในการ 
สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ดานการบรหิารจัดการองคกร 

สํานักกาํกบัและ
ประเมินผล
รฐัวิสาหกจิ 

กลยุทธท่ี ๓ ปรบัปรงุการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รฐัวิสาหกจิใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน พรอมท้ัง พัฒนาระบบ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจ 
ท่ีเหมาะสม 

สคร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกาํกบัดูแลรฐัวิสาหกจิ   
และบรหิารจัดการหลักทรพัย
ของรฐั 

๑. โครงการพัฒนาระบบแรงจูงใจ 
ท่ีเช่ือมโยงกบัผลงานของรฐัวิสาหกจิ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
ผลการศึกษากรอบหลักการ 
แนวทางในการปรบัปรงุระบบ
แรงจูงใจของรัฐวิสาหกจิ  

สํานักกาํกบัและ
ประเมินผล
รฐัวิสาหกจิ 

  ๒. โครงการจัดทําฐานขอมูลรวม 
ดานกระบวนการและผลลัพธตามระบบ 
SEPA 

ระดับความสําเรจ็ในการจัดทํา
ฐานขอมูลรวมดานกระบวนการ 
และผลลัพธตามระบบ SEPA 

สํานักกาํกบัและ
ประเมินผล
รฐัวิสาหกจิ 

  ๓. โครงการนําระบบการบรหิารจัดการ 
เพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช 
ในการบรหิารจัดการรฐัวิสาหกจิ (EVM) 

ระดับความสําเรจ็ของการสนับสนุน
การนําระบบ EVM มาใชในการบรหิาร
จัดการองคกรของรฐัวิสาหกจิ 

สํานักกาํกบัและ
ประเมินผล
รฐัวิสาหกจิ 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาหรอืเพ่ิม
ทางเลือกดานเครื่องมือทาง
การเงิน/เพ่ิมการมีสวนรวม 
จากภาคเอกชน 

สคร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกาํกบัดูแลรฐัวิสาหกจิ   
และบรหิารจัดการหลักทรพัย
ของรฐั 

๑. โครงการพัฒนาการลงทุน 
รวมภาครฐัและเอกชนในรปูแบบ PPPs 
(Public Private Partnerships) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
หลักเกณฑการศึกษาและวิเคราะห
โครงการการลงทุนรวมภาครฐั 
และเอกชนในรปูแบบ PPPs 

สํานักสงเสรมิ 
การรวมการงาน
ระหวางภาครฐั

และเอกชน 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

  ๒. โครงการสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐาน  

ระดับความสําเร็จในการนําเสนอ
นโยบายเกี่ยวกบัการจัดต้ังกองทุน
รวมโครงสรางพ้ืนฐานของ
รฐัวิสาหกจิ 

สํานักนโยบาย
และแผน

รฐัวิสาหกจิ 

กลยุทธท่ี ๕ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรรมการ
รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย 
ของรฐั 

กรรมการรฐัวิสาหกจิและ
หลักทรพัยของรฐัมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

๑. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ของกรรมการรฐัวิสาหกจิผาน SEPO 
Application 

ระดับความสําเร็จในการสนับสนุน 
ใหกรรมการรฐัวิสาหกจิใช 
SEPO Application  

สํานัก 
บรหิารจัดการ

หลักทรพัยของรฐั 

  ๒. โครงการสัมมนา/ฝกอบรมบุคคลในบัญชี
รายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกจิ (DP) 

ระดับความสําเร็จในการจัดอบรม/
สัมมนา DP 
 

สํานัก 
บรหิารจัดการ

หลักทรพัยของรฐั 
  ๓. โครงการประชาสัมพันธการรบัสมัคร

บุคคลเพ่ือเขารบัการคัดสรรเพ่ือข้ึนบัญชี
รายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกจิ  

ระดับความสําเร็จในการ
ประชาสัมพันธการรบัสมัคร 
บุคคลเพ่ือเขารบัการคัดสรร 
เพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการ
รฐัวิสาหกจิ 

สํานัก 
บรหิารจัดการ

หลักทรพัยของรฐั 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกจิในการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก และสรางความเทาเทียมทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

กลยุทธท่ี ๑ สนับสนุนสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรฐั 
ในการชวยสนับสนุน 
ทางการเงินใหเศรษฐกจิ 
ระดับฐานราก 

รฐัวิสาหกจิเปนกลไกสําคัญ 
ในการสรางความเทาเทียมทาง
เศรษฐกจิและสังคม 
 

๑. โครงการแผนการเพ่ิมทุนของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรฐั ๓ แหง 

ระดับความสําเร็จในการดําเนิน 
การเพ่ิมทุนใหกบัสถาบันการเงิน
เฉพาะกจิ 

สํานัก 
บรหิารจัดการ
หลักทรพัยของ

รฐั 

กลยุทธท่ี ๒ สงเสรมิบรกิาร
สาธารณะของรฐัวิสาหกจิ  

รฐัวิสาหกจิเปนกลไกสําคัญ 
ในการสรางความเทาเทียม 
ทางเศรษฐกจิและสังคม 

๑. โครงการการใหเงินอุดหนุนบรกิาร
สาธารณะของรฐัวิสาหกจิ (Public Service 
Obligation : PSO)  

ระดับความสําเร็จในการพิจารณา
การอุดหนุนบรกิารสาธารณะใหแก
รฐัวิสาหกจิ 

สํานักนโยบาย
และแผน

รฐัวิสาหกจิ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเพิ่มศักยภาพของ สคร. 
 

กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาบุคลากร
เพ่ือสรางความเช่ียวชาญ 
ตามลักษณะงาน   

บุคลากร สคร. มีความรู 
ความเช่ียวชาญและมีวัฒนธรรม 
ในการปฏิบัติงานท่ีดี 

๑. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ของ สคร.  

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

สํานัก
เลขานุการกรม 

กลยุทธท่ี ๒ สรางวัฒนธรรมใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรกิารท่ีดี 

บุคลากร สคร. มีความรู 
ความเช่ียวชาญและมีวัฒนธรรม 
ในการปฏิบัติงานท่ีดี 

๑.โครงการสงเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรมของบุคลากร สคร.  

ระดับความสําเร็จในการจัดสัมมนา กลุมคุมครอง
จรยิธรรม 

  ๒. โครงการศึกษาการกาํหนดมาตรฐาน 
ในการทํางานของ สคร. 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือ
มาตรฐานในการทํางานของ สคร. 

กลุมพัฒนา
ระบบบรหิาร 

กลยุทธท่ี ๓ บรกิารจัดการ
ความรูอยางเปนระบบ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานขอมูล ลดข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
สคร. ใหบรรลุตามพันธกจิ 

บุคลากร สคร. มีคุณภาพ 
ในการปฏิบัติงานท่ีดี 

๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความสําเร็จในการจัดหา
อุปกรณสํารองและจัดเกบ็ขอมูล  
เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๒. โครงการ GFMIS-SOE สวนขยาย 
(ระยะท่ี ๒) 

ระดับความสําเรจ็ในการปรบัปรงุระบบ 
GFMIS-SOE ใหเหมาะสมกบัการใชงาน 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ เปาประสงค โครงการ ตวัชี้วัด หนวยงาน
รบัผิดชอบ 

  ๓. โครงการเสรมิสรางพัฒนาเครอืขาย
ผูใชงานระบบ GFMIS-SOE ประจําป 
๒๕๕๖ 

ระดับความสําเร็จในการฝกอบรม
และพัฒนาเครอืขายผูใชงาน 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล 
วางแผนพัฒนาความกาวหนา
ในสายอาชีพ และกาํหนด 
ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสรางแรงจูงใจ  
เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ในการทํางาน   

บุคลากร สคร. มีคุณภาพ 
ในการปฏิบัติงานท่ีดี 

๑. โครงการจางท่ีปรกึษาเพ่ือกาํหนด 
แผนอัตรากาํลังคนและกาํหนด 
เงินเพ่ิมพิเศษในสายอาชีพ 

ระดับความสําเร็จในการนําเสนอ
แผนอัตรากาํลังคนและกาํหนด 
เงินเพ่ิมพิเศษในสายอาชีพ 

สํานัก
เลขานุการกรม 
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนบรหิารราชการแผนดนิ 
กบัแผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

 
นโยบายรัฐบาลตามแผนบรหิารราชการแผนดนิ ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

นโยบายท่ี ๓ นโยบายเศรษฐกจิ  
๓.๑ นโยบายเศรษฐกจิมหภาค  
๓.๑.๑ ดําเนินการใหมีการกระจายรายได 
ท่ีเปนธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ  
และใหเศรษฐกจิสามารถเจรญิเติบโตในอัตราสูง
อยางมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
มูลคาเพ่ิมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 
- กลยุทธท่ี ๒ : บรหิารจัดการหลักทรพัยของรฐั 

เพ่ือใหไดรบัผลตอบแทนท่ีคุมคาและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกจิ 
ในการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก และสราง 
ความเทาเทียมทางสังคมและส่ิงแวดลอม 
- กลยุทธท่ี ๒ : สงเสรมิการใหบรกิารสาธารณะ 

ของรฐัวิสาหกจิ 
๓.๑.๒ สงเสรมิใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  
ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการ 
ท่ีหลากหลายไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการกาํกบัดูแล
สภาพแวดลอมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย 
ของรฐั 
- กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนาหรอืเพ่ิมทางเลือก 

ดานเครื่องมือทางการเงิน/เพ่ิมการมีสวนรวม
จากภาคเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกจิ 
ในการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก และสราง 
ความเทาเทียมทางสังคมและส่ิงแวดลอม 
-  กลยุทธท่ี ๑ : สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกจิ

ของรฐัในการชวยสนับสนุนทางการเงินให
เศรษฐกจิระดับฐานราก 

๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินใน 
ประเทศใหรบัผิดชอบตอคนสวนใหญ  
และผูดอยโอกาส รวมท้ัง ปรบัปรงุระบบ 
กาํกบัดูแลใหไดมาตรฐานสากลเพ่ือปองกนั 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกจิในการ
พัฒนาเศรษฐกจิฐานราก และสรางความเทาเทียม
ทางสังคมและส่ิงแวดลอม 
-  กลยุทธท่ี ๑ : สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกจิ  
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบรหิารราชการแผนดนิ ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนตอระบบการเงินและ 
ระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม 

ของรฐัในการชวยสนับสนุนทางการเงิน 
ใหเศรษฐกจิระดับฐานราก 

๓.๑.๕ สงเสรมิและรกัษาวินัยการคลัง โดยปรบัปรงุ
องคประกอบและโครงสรางงบประมาณให
เหมาะสม รวมท้ัง สงเสรมิบทบาทภาคเอกชนใน
การรวมลงทุนและดําเนินการในกจิการของรฐั 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการกาํกบัดูแล
สภาพแวดลอมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 
- กลยุทธท่ี  ๔ : พัฒนาหรอืเพ่ิมทางเลือก  
    ดานเครื่องมือทางการเงิน/เพ่ิมการมีสวนรวม 

จากภาคเอกชน 
๓.๑.๖ ปรบัปรงุโครงสรางของรฐัวิสาหกิจ    
โดยมุงเนนประสิทธิภาพการใหบรกิาร การบรหิาร
ทรพัยสินใหเกดิประโยชนสูงสุด และเรงฟนฟู
รฐัวิสาหกจิท่ีมีปญหาฐานะการเงิน รวมท้ัง  
ปฏิรปูระบบการกาํกบัดูแลการลงทุนและ 
การดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิโดยเฉพาะ
รฐัวิสาหกจิท่ีมีสถานะเปนบรษัิทมหาชน  
เพ่ือใหรฐัวิสาหกจิเปนกลไกท่ีสามารถสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาและการลงทุนของ
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอ 
ความเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
มูลคาเพ่ิมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 
-  กลยุทธท่ี ๑ : สงเสรมิคุณภาพการให 

บรกิารและสรางความแข็งแกรงทางการเงิน       
ของรฐัวิสาหกจิ โดยปรบัปรงุสภาพการดําเนิน
ธุรกจิ การบรหิารจัดการ และฟนฟูปญหา
ทางการเงินของรฐัวิสาหกจิ 

-  กลยุทธท่ี ๒ : การบรหิารจัดการหลักทรพัย 
ของรฐั เพ่ือใหไดรบัผลตอบแทนท่ีคุมคา 
และย่ังยืน 
  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการกาํกบัดูแล
สภาพแวดลอมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 
- กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาและปรบัปรงุกฎระเบียบ    

ท่ีเกี่ยวของกบัรฐัวิสาหกจิเพ่ือใหการบรหิาร
จัดการมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากข้ึน 

- กลยุทธท่ี ๒ กาํหนดทิศทางการพัฒนา
รฐัวิสาหกจิและพัฒนาแนวทางบรหิารจัดการ
หลักทรพัย 

- กลยุทธท่ี ๓ ปรบัปรงุการประเมินผล 
การดําเนินงานรฐัวิสาหกจิใหมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน พรอมท้ัง พัฒนาระบบผลตอบแทน/
แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

- กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาหรอืเพ่ิมทางเลือก 
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบรหิารราชการแผนดนิ ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
ดานเครื่องมือทางการเงิน/เพ่ิมการมีสวนรวม
จากภาคเอกชน 

-  กลยุทธท่ี ๕ สนับสนุนการดําเนินงานของ 
กรรมการรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 

๓.๑.๗ บรหิารสินทรพัยของประเทศท่ีมีอยูใหเกดิ
ประโยชนและความม่ันคงทางเศรษฐกจิ  
ท้ังสินทรพัยของภาครฐั ตลอดจนทุนในทองถ่ินท่ี
รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมท้ัง
พิจารณาการจัดต้ังกองทุนท่ีสามารถใชในการ
บรหิารสินทรพัยของชาติใหเปนประโยชน  
เชน กองทุนความม่ังค่ังแหงชาติ กองทุนนํ้ามัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
มูลคาเพ่ิมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 
- กลยุทธท่ี ๒ บรหิารจัดการหลักทรพัยของรฐั 

เพ่ือใหไดรบัผลตอบแทนท่ีคุมคาและย่ังยืน 
 

๘.  นโยบายการบรหิารกจิการบานเมืองท่ีดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผนดิน  
๘.๑.๑  พัฒนาระบบราชการอยางตอเน่ือง  
เนนการบรหิารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมี
วิสัยทัศนและมุงผลสัมฤทธ์ิ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการวางแผนและตัดสินใจ 
ใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร. 
-   กลยุทธท่ี ๓ : บรหิารจัดการความรูอยางเปน

ระบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูล ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรของ  
สคร. ใหบรรลุพันธกจิ 

๘.๑.๒ เสรมิสรางประสิทธิภาพของระบบการ
บรหิารงานแบบบูรณาการอยางตอเน่ือง ยกระดับ
สมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรฐั 
พัฒนาและสงเสรมิรปูแบบโครงสรางและระบบ
บรหิารงานใหมท่ีมีความยืดหยุนคลองตัวสูง  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร. 
- กลยุทธท่ี ๔ : พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ทรพัยากรบุคคล วางแผนพัฒนาความกาวหนา
ในสายอาชีพ และกาํหนดระบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานท่ีสรางแรงจูงใจ เพ่ือสราง
คุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน   

๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรฐัอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ สคร. 
-  กลยุทธท่ี ๑ : พัฒนาบุคลากร เพ่ือสราง 

ความเช่ียวชาญตามลักษณะงาน  
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แผนท่ียุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท�ี1 
การเพ�ิมประสิทธิภาพและมูลค่าเพ�ิมของ
ร ัฐว ิสาหกิจและหล ักทร ัพย์ของร ัฐ 
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ว ิส ัยท ัศน์ “เป็นหน่วยงานหล ักในการพ ัฒนาและเพ�ิมมูลค่าร ัฐว ิสาหก ิจให้เป็นเคร�ืองมือของร ัฐในการพ ัฒนาประเทศอย่างย�ังยืน”

การพ ัฒนาบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท�ี 2 
พ ัฒนาการกาํก ับดูแลสภาพแวดล้อมของร ัฐว ิสาหกิจและ
หล ักทร ัพย์ของร ัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท�ี 3
สน ับสนุนร ัฐว ิสาหกิจในการพ ัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความ
เท่าเทียมทางส ังคมและส�ิงแวดล้อม

ระบบประเมินผลการปฏิบ ัต ิ
ราชการของข้าราชการ สคร.

มีระบบ KM และ
ศูนย์กลางข้อมลู

การบริหารความเส�ียง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน

การกําหนดมาตรฐาน
ในการทํางานของ สคร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ท�ี 4      
การเพิ�มศ ักยภาพของ สคร.

1.เพิ�มประสิทธ ิภาพและความแข็งแกร่งทาง
การเงินของร ัฐวิสาหกิจ เพ�ือพ ัฒนาคุณภาพ
การให้บริการและตอบสนองนโยบายร ัฐได้อย่าง
ท ันท่วงท ีด้วยธรรมาภิบาลท�ีดี
2.ร ัฐวิสาหกิจและหล ักทร ัพย์ของร ัฐมีมูลค่า
เพ ิ�มขึ�น และเป็นแหล่งรายได้สําค ัญของประเทศ

1.ร ัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบท�ีส่งเสร ิมและสน ับสนุนการดําเนินงาน
ของร ัฐว ิสาหกิจ
2.สคร. สามารถเพิ�มประสิทธิภาพการกําก ับดูแลร ัฐวิสาหกิจ และ
บริหารจ ัดการหล ักทร ัพย์ของร ัฐ
3.กรรมการร ัฐว ิสาหกิจมีศ ักยภาพเพ�ิมขึ�น

1.ร ัฐว ิสาหกิจมีส่วนร่วมในการร ับผิดชอบ
ต่อส ังคมและส�ิงแวดล้อม
2. ร ัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสําค ัญในการ
สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐก ิจ
และส ังคม

1. บุคลากร สคร. มีความรู้ความ
เชี�ยวชาญและมีว ัฒนธรรมในการ
ปฏิบ ัต ิงานท�ีดี

2. บุคลากร สคร. มีคุณภาพในการ
ปฏิบ ัต ิงานท�ีด ี

3. บุคลากร สคร. มีคุณภาพชีวิตท�ีดี

การพ ัฒนาและปร ับปรุงกฎระเบียบท�ีเกี�ยวข้องก ับร ัฐวิสาหกิจ
-     ร่าง พ.ร.บ. ให้เอกชนร่วมลงทุนในก ิจการของร ัฐฯ
- ร่าง พ.ร.บ. กําก ับและพ ัฒนานโยบายร ัฐวิสาหกิจฯฯ การกําก ับต ิดตามการจ ัดทําแผนฟื�นฟูและ

ทบทวนบทบาทร ัฐว ิสาหกิจท�ีมีปัญหาทาง
การเง ิน

การเพิ�มทุนของสถาบ ันการเงิน
เฉพาะก ิจของร ัฐ

การพ ัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการพ ัฒนาระบบบริหารความรู้

การบร ิหารจ ัดการหล ักทร ัพย์ท�ี
กระทรวงการคล ังถือครอง
- การแปลงสภาพกองทุนรวม

วายุภ ักษ ์หนึ�ง
- การบริหารหล ักทร ัพย์เชิงรุก

การให้เง ินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
ร ัฐว ิสาหกิจ 

แผนอ ัตรากําล ังคนและกําหนดเง ิน
เพ�ิมพิเศษในสายอาชีพ

การจ ัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตการ
เบ ิกจ่ายงบประมาณ

-พ ัฒนาระบบ GFMIS-SOE
-พ ัฒนา E-Office / E-saraban /    
E-Filing

การพ ัฒนาคุณภาพการบริหารจ ัดการ
ภาคร ัฐ (PMQA) 

การเพิ�มทางเลือกเคร�ืองมือทางการเงินและการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชน
- การพ ัฒนาการลงทุนร่วมภาคร ัฐและเอกชนในรูปแบบ PPPs
- การจ ัดต�ังกองทุนพ ัฒนาโครงสร้างพ�ืนฐานไทย  

การปร ับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานของร ัฐวิสาหกิจ
- การเพิ�มประส ิทธิภาพด้านการบริหารจ ัดการองค์กร
- การพ ัฒนาระบบแรงจูงใจท�ีเชื�อมโยงก ับผลงานของ

ร ัฐว ิสาหกิจ

การพ ัฒนาสถานท�ีทํางาน
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกบัตวัชี้วัดของ สคร. 
 
ลําดบัท่ี เปาประสงค ตวัชี้วัด 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพและความแข็งแกรงทาง

การเงินของรฐัวิสาหกจิ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การใหบรกิารและตอบสนองนโยบายรฐัได
อยางทันทวงที ดวยธรรมาภิบาลท่ีดี 
 
 

๑) ระดับความสําเร็จของการติดตาม 
ความคืบหนาการแกไขปญหาการบรหิาร
จัดการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link : 
ARL) 
๒) ระดับความสําเร็จของการติดตามความ
คืบหนาการแกไขปญหาของรฐัวิสาหกจิ ๔ แหง 
๓) ระดับความสําเร็จในการนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ เพ่ือกาํหนด
บทบาทท่ีชัดเจนของบรษัิท ทีโอที จํากดั 
(มหาชน) และบรษัิท กสท จํากดั (มหาชน) 
๔) ระดับความสําเร็จในการเตรยีม 
ความพรอมปรบัองคกรเปนนิติบุคคลของ
รฐัวิสาหกจิ 

๒. รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐัมี
มูลคาเพ่ิมข้ึน และเปนแหลงรายไดสําคัญ
ของประเทศ 

๑) ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
ศึกษาการยกระดับการบรหิารจัดการเพ่ือสราง
มูลคาและความแข็งแกรงทางการเงินของ
รฐัวิสาหกจิ 
๒) ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
แปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง 
๓) ระดับความสําเรจ็ในการดําเนิน 
การจําหนายหลักทรพัยตามท่ีคณะรฐัมนตร ี
ไดมีมติ 

๓. รฐัวิสาหกจิมีกฎระเบียบท่ีสงเสรมิและ
สนับสนุนการดําเนินงานของรฐัวิสาหกจิ 
 
 
 
 
 

๑) ระดับความสําเร็จในการปรบัปรงุ 
รางพระราชบัญญัติการกาํกบัและพัฒนา
นโยบายรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. .... 
๒) ระดับความสําเร็จในการเสนอกฎหมาย
ลําดับรองของรางพระราชบัญญัติ 
การใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรฐั  
พ.ศ. ....   
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ลําดบัท่ี เปาประสงค ตวัชี้วัด 
 
 
 

๓) ระดับความสําเร็จในการเสนอกฎหมาย
ลําดับรองของพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรบักรรมการและพนักงาน
รฐัวิสาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๔. สคร. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการกาํกบั
ดูแลรฐัวิสาหกจิและบรหิารจัดการ
หลักทรพัยของรฐั 
 

๑) ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
แบบจําลอง/เกณฑประเมิน ผลกระทบ  
(Impact) ของรฐัวิสาหกจิ 
๒) ระดับความสําเรจ็ในการสนับสนุน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบรหิาร 
จัดการองคกร 
๓) ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
ผลการศึกษากรอบหลักการแนวทาง 
ในการปรบัปรงุระบบแรงจูงใจของ
รฐัวิสาหกจิ 
๔) ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําฐาน 
ขอมูลรวมดานกระบวนการและผลลัพธ 
ตามระบบ SEPA 
๕) ระดับความสําเรจ็ของการสนับสนุน 
นําระบบ EVM มาใชในการบรหิารจัดการองคกร
ของรฐัวิสาหกจิ 
๖) ระดับความสําเร็จในการจัดทํา 
หลักเกณฑการศึกษาและวิเคราะห 
โครงการการลงทุนรวมภาครฐัและเอกชน 
ในรปูแบบ PPPs 
๗) ระดับความสําเร็จในการนําเสนอ 
นโยบายเกี่ยวกบัการจัดต้ังกองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐานของรฐัวิสาหกจิ 

๕. กรรมการรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

๑) ร ะ ดับควา ม สํา เ รจ็ ในกา รส นับส นุน
ใหกรรมการรฐัวิสาหกจิใช  SEPO 
Application 
๒) ระดับความสําเรจ็ในการจัดอบรม 
/สัมมนา DP 
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ลําดบัท่ี เปาประสงค ตวัชี้วัด 
๓) ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธ  
การรบัสมัครบุคคลเพ่ือเขารบั การคัดสรร
เพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการรฐัวิสาหกจิ 

๖. รฐัวิสาหกจิเปนกลไกสําคัญในการสราง
ความเทาเทียมทางเศรษฐกจิและสังคม 
 

๑) ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
เพ่ิมทุนใหกบัสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
๒) ระดับความสําเร็จในการพิจารณา 
การอุดหนุนบรกิารสาธารณะใหแกรฐัวิสาหกจิ 

๗. รฐัวิสาหกจิมีสวนรวมในการรบัผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม 

๑) ระดับความสําเร็จในการพิจารณา 
การอุดหนุนบรกิารสาธารณะใหแกรฐัวิสาหกจิ 

๘. บุคลากร สคร. มีความรูความเช่ียวชาญ
และวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานท่ีดี 

๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
๒) ระดับความสําเร็จในการจัดสัมมนา 
๓) ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือ
มาตรฐานในการทํางานของ สคร. 

๙. บุคลากร สคร. มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ท่ีดี  

๑) ระดับความสําเร็จในการจัดหาอุปกรณ
สํารองและจัดเกบ็ขอมูล เพ่ือสนับสนุนระบบ
เทคโนโลสารสนเทศ 
๒) ระดับความสําเร็จในการปรบัปรงุระบบ  
GFMIS-SOE ใหเหมาะสมกบัการใชงาน 
๓) ระดับความสําเร็จในการฝกอบรมและ
พัฒนาเครอืขายผูใชงาน 
๔) ระดับความสําเร็จในการนําเสนอแผนอัตรา
กาํลังคนและกาํหนดเงินเพ่ิมพิเศษในสายอาชีพ 
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนปฏิบัตงิานของกระทรวงการคลัง 
กบัยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

 
แผนปฏิบัตงิานของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร สคร. 
เปาหมายท่ี ๑ :   การลดความเหล่ือมลํ้าทาง
เศรษฐกจิและสังคม (Narrowing Inequality Gap) 
ยุทธศาสตร :    
๑. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกจิใหแกคนฐานราก 
๒. การสรางระบบสวัสดิการพ้ืนฐานใหท่ัวถึงและ 
มีคุณภาพ (Social Safety Net) 
๓. การกระจายรายไดและการถือครองทรพัยสิน 
อยางเปนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : สนับสนุนรฐัวิสาหกจิ 
ในการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก และสราง 
ความเทาเทียมทางสังคมและส่ิงแวดลอม 

เปาหมายท่ี ๒ :  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขัน (Enhancing 
Competitiveness) 
ยุทธศาสตร :   
๑. การสนับสนุนการจัดต้ังธุรกจิการพัฒนา
ภาคเอกชนใหเกดิการสรางมูลคา (Value 
Creation) 
๒. การเช่ือมโยงธุรกจิเพ่ือกาวสูเศรษฐกจิระดับ
ภูมิภาคและ ระดับโลก 
๓. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
การแขงขัน  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และมูลคาเพ่ิมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย 
ของรฐั 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการกาํกบัดูแล
สภาพแวดลอมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย   
ของรฐั 

เปาหมายท่ี ๓ :  การรกัษาความย่ังยืนทางการ
คลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
ยุทธศาสตร :   
๑. การเสรมิสรางความม่ันคงทางการคลัง 
๒. การสงเสรมิความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของภาครัฐ (Anti-Corruption) 
๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และมูลคาเพ่ิมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย 
ของรฐั 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการกาํกบัดูแล
สภาพแวดลอมของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย   
ของรฐั 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเพ่ิมศักยภาพของ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ 
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนปฏิบัตงิานของกระทรวงการคลัง 
กบัยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

 
แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

๑. การลดความเหล่ือมลํ้า 
ทางเศรษฐกจิและสังคม 
(Narrowing Inequality Gap) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : สนับสนุน
รฐัวิสาหกจิในการพัฒนา
เศรษฐกจิฐานราก และสราง 
ความเทาเทียมทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

 

 กลยุทธท่ี ๑ สนับสนุนสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรฐั 
ในการชวยสนับสนุนทางการเงิน
ใหเศรษฐกจิระดับฐานราก 

๑. โครงการแผนการเพ่ิมทุนของ
สถาบันการเงินเฉพาะกจิของรฐั  
๓ แหง 

 กลยุทธท่ี ๒ สงเสรมิการให 
บรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกจิ  

๑. โครงการการใหเงินอุดหนุน
บรกิารสาธารณะของรฐัวิสาหกจิ 
(Public Service Obligatio : PSO) 

๒. การสนับสนุนศักยภาพและ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
(Enhancing Competitiveness) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและมูลคาเพ่ิมของ
รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 

 

 กลยุทธท่ี ๑ สงเสรมิคุณภาพ 
การใหบรกิาร และสราง 
ความแข็งแกรงทางการเงิน 
ของรฐัวิสาหกจิ โดยปรบัปรงุ
สภาพการดําเนินธุรกจิ  
การบรหิารจัดการ และฟนฟู
ปญหาทางการเงินของรฐัวิสาหกจิ 

๑. โครงการผลักดันการแกปญหา 
การบรหิารจัดการระบบขนสง 
ทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (Airport Rail Link : 
ARL)     

  ๒. โครงการกาํกบัติดตาม 
การจัดทําแผนฟนฟูและทบทวน
บทบาทรฐัวิสาหกจิท่ีมีปญหาทาง
การเงินและการดําเนินงาน  
รวมท้ัง ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนของรฐัวิสาหกจิ ๔ แหง 
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แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

ไดแก องคการขนสงมวลชน
กรงุเทพ องคการตลาดเพ่ือ
เกษตรกร องคการสะพานปลา 
และ องคการคลังสินคา 

  ๓. โครงการกาํหนดบทบาทการ
ดําเนินกจิการของบรษัิท ทีโอที 
จํากดั (มหาชน) และบรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)  
ใหชัดเจน เพ่ือแกไขปญหา 
การดําเนินธุรกจิ 

  ๔. โครงการเตรยีมความพรอม 
ในการปรบัองคกรเปนนิติบุคคล
ของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต  
และองคการสุรา กรมสรรพสามิต 

 กลยุทธท่ี ๒ บรหิารจัดการ
หลักทรพัยของรฐั เพ่ือให 
ไดรบัผลตอบแทนท่ีคุมคา 
และย่ังยืน 

๑. โครงการจัดทําแผนยกระดับ
การบรหิารจัดการเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมและความแข็งแกรง 
ทางการเงินรฐัวิสาหกจิ ๒ แหง 
ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
แหงประเทศไทย และธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย 

  ๒. โครงการสรางความชัดเจน 
ในการดําเนินงานของกองทุนรวม
วายุภักษ หน่ึง 

  ๓. โครงการบรหิารหลักทรพัยเชิงรกุ 
: การจําหนายหลักทรพัยท่ีไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทย แลกระทรวงการคลัง
ถือตํ่ากวารอยละ ๕๐ 
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แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

  ๔. โครงการผลักดันการจัดทํา 
แผนฟนฟูกจิการบรษัิท 
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการ
กาํกบัดูแลสภาพแวดลอม 
ของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย
ของรฐั 

 

 กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาและปรบัปรงุ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกบั
รฐัวิสาหกจิ เพ่ือใหการบรหิาร
จัดการมีประสิทธิภาพและ
คลองตัวมากข้ึน 

๑. โครงการผลักดันราง
พระราชบัญญัติการกาํกบัและ
พัฒนานโยบายรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. .... 

  ๒. โครงการเตรยีมความพรอม 
การดําเนินการตามราง
พระราชบัญญัติการใหเอกชน 
รวมลงทุนในกจิการของรฐั  
พ.ศ. .... 

  ๓. โครงการพัฒนากฎหมาย/ 
มติคณะรฐัมนตรท่ีีอยูภายใน 
ความรบัผิดชอบ (พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรบั
กรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

 กลยุทธท่ี ๒ กาํหนดทิศทาง 
การพัฒนารฐัวิสาหกจิและพัฒนา
แนวทางบรหิารจัดการหลักทรพัย 

๑. โครงการศึกษา วิจัย และ 
พัฒนาแบบจําลอง/เกณฑ 
ประเมิน ผลกระทบ (Impact)  
ของรฐัวิสาหกจิ 

  ๒. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ดานการบรหิารจัดการองคกร 
 



๓๘ 
 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

 กลยุทธท่ี ๓ ปรบัปรงุการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รฐัวิสาหกจิใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน พรอมท้ัง พัฒนาระบบ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจท่ี 
เหมาะสม 

๑. โครงการพัฒนาระบบแรงจูงใจ
ท่ีเช่ือมโยงกบัผลงานของ
รฐัวิสาหกจิ 

  ๒. โครงการจัดทําฐานขอมูลรวม
ดานกระบวนการและผลลัพธตาม
ระบบ SEPA 

  ๓. โครงการนําระบบการ 
บรหิารจัดการเพ่ือสรางมูลคา 
เชิงเศรษฐศาสตรมาใชในการ 
บรหิารจัดการรฐัวิสาหกจิ  
(EVM) 

 กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาหรอืเพ่ิม
ทางเลือกดานเครื่องมือทาง
การเงิน/เพ่ิมการมีสวนรวมจาก
ภาคเอกชน 

๑. โครงการพัฒนาการลงทุนรวม
ภาครฐัและเอกชนในรปูแบบ PPPs 
(Public Private Partnerships) 

  ๒. โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 

 กลยุทธท่ี ๕ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรรมการ
รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย 
ของรฐั 

๑. โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรรมการ
รฐัวิสาหกจิผาน SEPO 
Application 

  ๒. โครงการสัมมนา/ฝกอบรม
บุคคลในบัญชีรายช่ือ 
กรรมการรฐัวิสาหกจิ  
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แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

  ๓. โครงการประชาสัมพันธการรบั
สมัครบุคคลเพ่ือเขารบัการคัดสรร 
เพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการ
รฐัวิสาหกจิ 

๓. การรกัษาความย่ังยืนทางการ
คลัง (Ensuring Fiscal 
Sustainability) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและมูลคาเพ่ิม 
ของรฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย
ของรฐั 

 

 กลยุทธท่ี ๑ สงเสรมิคุณภาพ 
การใหบรกิาร และสรางความ
แข็งแกรงทางการเงินของ
รฐัวิสาหกจิ โดยปรบัปรงุสภาพ
การดําเนินธุรกจิ การบรหิาร
จัดการ และฟนฟูปญหาทางการ
เงินของรฐัวิสาหกจิ 

๑. โครงการผลักดันการแกปญหา 
การบรหิารจัดการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (Airport Rail Link : ARL)     

  ๒. โครงการกาํกบัติดตามการ
จัดทําแผนฟนฟูและทบทวน
บทบาทรฐัวิสาหกจิท่ีมีปญหาทาง
การเงินและการดําเนินงาน  
รวมท้ัง ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนของรฐัวิสาหกจิ ๔ แหง 
ไดแก องคการขนสงมวลชน
กรงุเทพ องคการตลาดเพ่ือ
เกษตรกร องคการสะพานปลา 
และ องคการคลังสินคา 

  ๓. โครงการกาํหนดบทบาท 
การดําเนินกจิการของบรษัิท ทีโอที 
จํากดั (มหาชน) และบรษัิท กสท 
โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)  
ใหชัดเจน เพ่ือแกไขปญหา 
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แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

การดําเนินธุรกจิ 
  ๔. โครงการเตรยีมความพรอม 

ในการปรบัองคกรเปนนิติบุคคล
ของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต  
และองคการสุรา กรมสรรพสามิต 

 กลยุทธท่ี ๒ บรหิารจัดการ
หลักทรพัยของรฐั เพ่ือใหไดรบั
ผลตอบแทนท่ีคุมคาและ 
ย่ังยืน 

๑. โครงการจัดทําแผนยกระดับ
การบรหิารจัดการเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมและความแข็งแกรงทาง
การเงินรฐัวิสาหกจิ ๒ แหง  
ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
แหงประเทศไทย และธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย 

  ๒. โครงการสรางความชัดเจน 
ในการดําเนินงานของกองทุนรวม
วายุภักษ หน่ึง 

  ๓. โครงการบรหิารหลักทรพัย 
เชิงรกุ : การจําหนายหลักทรพัย 
ท่ีไมไดจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  
และกระทรวงการคลังถือตํ่ากวา
รอยละ ๕๐ 

  ๔. โครงการผลักดันการจัดทํา 
แผนฟนฟูกจิการบรษัิท 
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จํากดั  

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาการ
กาํกบัดูแลสภาพแวดลอมของ
รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัยของรฐั 

 

 กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาและปรบัปรงุ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกบั

๑.โครงการผลักดันราง
พระราชบัญญัติการกาํกบั 
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แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

รฐัวิสาหกจิ เพ่ือใหการบรหิาร
จัดการมีประสิทธิภาพและ
คลองตัวมากข้ึน 

และพัฒนานโยบายรฐัวิสาหกจิ 
พ.ศ. .... 

  ๒. โครงการเตรยีมความพรอมการ
ดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการ
ของรฐั พ.ศ. .... 

  ๓. โครงการพัฒนากฎหมาย/ 
มติคณะรฐัมนตรท่ีีอยูภายใน 
ความรบัผิดชอบ (พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรบั
กรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกจิ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

 กลยุทธท่ี ๒ กาํหนดทิศทาง 
การพัฒนารฐัวิสาหกจิและพัฒนา
แนวทางบรหิารจัดการหลักทรพัย 

๑. โครงการศึกษา วิจัย และ 
พัฒนาแบบจําลอง/เกณฑ 
ประเมิน ผลกระทบ (Impact)  
ของรฐัวิสาหกจิ 

  ๒. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ดานการบรหิารจัดการองคกร 

 กลยุทธท่ี ๓ ปรบัปรงุการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รฐัวิสาหกจิใหมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน พรอมท้ัง พัฒนาระบบ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจท่ี 
เหมาะสม 

๑. โครงการพัฒนาระบบแรงจูงใจ
ท่ีเช่ือมโยงกบัผลงานของ
รฐัวิสาหกจิ 

  ๒. โครงการจัดทําฐานขอมูลรวม
ดานกระบวนการและผลลัพธ 
ตามระบบ SEPA 

  ๓. โครงการนําระบบการบรหิาร
จัดการเพ่ือสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบรหิาร
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แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

จัดการรฐัวิสาหกจิ (EVM) 
 กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาหรอืเพ่ิม

ทางเลือกดานเครื่องมือทาง
การเงิน/เพ่ิมการมีสวนรวมจาก
ภาคเอกชน 

๑. โครงการพัฒนาการลงทุนรวม
ภาครฐัและเอกชนในรปูแบบ PPPs 
(Public Private Partnerships) 

  ๒. โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 

 กลยุทธท่ี ๕ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรรมการ
รฐัวิสาหกจิและหลักทรพัย 
ของรฐั 

๑. โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกรรมการ
รฐัวิสาหกจิผาน SEPO 
Application 

  ๒. โครงการสัมมนา/ฝกอบรม
บุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการ
รฐัวิสาหกจิ  

  ๓. โครงการประชาสัมพันธการรบั
สมัครบุคคลเพ่ือเขารบัการคัดสรร 
เพ่ือข้ึนบัญชีรายช่ือกรรมการ
รฐัวิสาหกจิ  

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเพ่ิม
ศักยภาพของ สคร. 

 

 กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาบุคลากร 
เพ่ือสรางความเช่ียวชาญตาม
ลักษณะงาน   

๑. โครงการตามแผนพัฒนา
บุคลากรของ สคร.  

 กลยุทธท่ี ๒ สรางวัฒนธรรม 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรกิาร 
ท่ีดี 

๑. โครงการสงเสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมของบุคลากร สคร. 

  ๒. โครงการศึกษาการกาํหนด
มาตรฐานในการทํางานของ สคร. 

 กลยุทธท่ี ๓ บรกิารจัดการความรู
อยางเปนระบบ พัฒนาระบบ

๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
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แผนปฏิบัตงิานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ สคร. แผนปฏิบัตริาชการประจําป 
๒๕๕๕ สคร. 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูล ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สคร. ให
บรรลุตามพันธกจิ 

สารสนเทศ 

  ๒. โครงการ GFMIS-SOE สวนขยาย 
(ระยะท่ี ๒) 

  ๓. โครงการเสรมิสรางพัฒนา
เครอืขายผูใชงานระบบ GFMIS-
SOE ประจําป ๒๕๕๖ 

 กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการทรพัยากรบุคคล วางแผน
พัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 
และกาํหนดระบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานท่ีสรางแรงจูงใจ 
เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการ
ทํางาน   

๑. โครงการจางท่ีปรกึษา 
เพ่ือกาํหนดแผนอัตรากาํลังคน 
และกาํหนดเงินเพ่ิมพิเศษ 
ในสายอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิปงบประมาณ ๒๕๕๖      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนที ่๓ 
โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

ยทุธศาสตรที่ 1 การเพิ่มประสทิธิภาพและมูลคาเพิ่มของรัฐวสิาหกิจและหลกัทรัพยของรัฐ
เปาประสงคที ่ 1. เพิ่มประสทิธิภาพและความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารและตอบสนองนโยบายรฐัไดอยางทันทวงที ดวยธรรมาภิบาลที่ดี
                  2. รัฐวสิาหกิจและหลกัทรัพยของรัฐมีมูลคาเพิ่มขึ้น และเปนแหลงรายไดสาํคัญของประเทศ
กลยทุธที่ 1. สงเสรมิคุณภาพการใหบรกิาร และสรางความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ โดยปรบัปรงุสภาพการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และฟนฟปูญหาทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ

1 โครงการผลักดันการแกปญหา
การบริหารจัดการระบบขนสง
ทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยาน
สวุรรณภมู ิ(Airport Rail Link : 
ARL)    

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ    
กระทรวงการคลัง :                 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร : 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง                     
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

ผลักดันแนวทางการบรหิารจัดการ
โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภมูิ (ARL) ใหเปนไป
อยางมีประสทิธิภาพ

วเิคราะหขอมูลปญหาและอุปสรรคใน
การแกไขปญหา ARL และตดิตาม
รายงานผลความคืบหนาตอ กนร.

ระดับความสาํเร็จของการติดตาม
ความคืบหนาการแกไขปญหา ARL

ไมมี สาํนักพัฒนารฐัวสิาหกิจ  1

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบ ัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

2 โครงการติดตามความคืบหนาการ
แกไขปญหาองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ                        
กระทรวงการคลัง :                 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร : 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง                     
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

ติดตามความคืบหนาการแกไขปญหา 
ขสมก. เพื่อให ขสมก. ดําเนินงานได
อยางมีประสทิธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถใหบรกิารประชาชนอยางทั่วถงึ

วเิคราะหขอมูลปญหาและอุปสรรคใน
การแกไขปญหา ขสมก. และตดิตาม
รายงานผลความคืบหนาตอ กนร.

ระดับความสาํเร็จของการติดตาม
ความคืบหนาการแกไขปญหาของ
รัฐวสิาหกิจ

ไมมี สาํนักพัฒนารฐัวสิาหกิจ  1

3 โครงการติดตามความคืบหนา
แผนฟนฟฐูานะทางการเงินและ
ทบทวนบทบาทขององคการ
คลังสนิคา (อคส.)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ                        
กระทรวงการคลัง :                 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร : 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง                     
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

ติดตามความคืบหนาการจัดทําแผน
ฟนฟฐูานะทางการเงินและทบทวน
บทบาทของ อคส. เพื่อให อคส. มีฐานะ
ทางการเงินดขีึ้นและสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสทิธิภาพมากขึ้น

ผลักดันการจัดทําแผนฟนฟฐูานะทางการ
เงินและทบทวนบทบาทของ อคส. และ
วเิคราะหแผนดังกลาวเสนอตอ กนร. 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ระดับความสาํเร็จของการติดตาม
ความคืบหนาการแกไขปญหาของ
รัฐวสิาหกิจ

ไมมี สาํนักพัฒนารฐัวสิาหกิจ  1
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

4 โครงการทบทวนแผนปรบับทบาท
ขององคการตลาดเพื่อเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) และองคการสะพานปลา 
(อสป.)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ                        
กระทรวงการคลัง :                 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร : 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง                     
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

ผลักดันการทบทวนแผนปรบับทบาท
ของรัฐวสิาหกิจใหมีประสทิธิภาพ และ
สามารถนําไปปฏบิตัิไดจรงิ เพื่อให
รัฐวสิาหกิจมกีารดําเนินงานที่เปนระบบ 
และสอดคลองกับนโยบายของรฐั

ทบทวนแผนปรบับทบาทของ อ.ต.ก. 
และ อสป. และนาํเสนอ กนร. เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

ระดับความสาํเร็จของการติดตาม
ความคืบหนาการแกไขปญหาของ
รัฐวสิาหกิจ

ไมมี สาํนักพัฒนารฐัวสิาหกิจ  1 
และ 2

5 โครงการกําหนดบทบาทการ
ดําเนินกิจการของบริษัท ทีโอที 
จาํกัด (มหาชน) (ทีโอที) และ
บรษิัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) (กสท.) ใหชัดเจน เพื่อ
แกไขปญหาการดําเนินธุรกิจ

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ                        
กระทรวงการคลัง :                 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร : 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง                     
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

ทบทวนความจาํเปนในการดํารงอยูและ
บทบาทในปจจบุนัของ ทีโอที และ กสท.
 และกําหนดบทบาทที่ชัดเจนให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศและ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปจจบุนั 
รวมถึงการดําเนินงานที่ไมซ้ําซอนซึ่งกัน
และกัน รวมทั้ง ศึกษารูปแบบโครงสราง
องคกรที่เหมาะสมกับบทบาทใหมที่
ภาครัฐกําหนด เพื่อความมั่นคงของ
องคกรในระยะยาว

ศึกษา รวบรวมความเหน็และสรปุแนว
ทางการกําหนดบทบาทและหนาที่ของ ที
โอที และ กสท. รวมทั้งขอดึ ขอเสยี 
และนาํเสนอ กนร. พิจารณาแนวทาง
การกําหนดบทบาทและหนาที่ดังกลาว
ใหมีความชัดเจน

ระดับความสาํเร็จในการนําเสนอ
คณะกรรมการกํากับนโยบาย
ดานรัฐวสิาหกิจ เพื่อกําหนดบทบาท
ที่ชัดเจนของบรษิัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) และบรษิัท กสท โทรคมนาคม
 จาํกัด (มหาชน) 

ไมมี สาํนักพัฒนารฐัวสิาหกิจ  2
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

6 โครงการเตรียมความพรอมในการ
ปรบัองคกรเปนนติิบคุคลของ
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต (รง. 
ไพ) และองคการสุรา กรม
สรรพสามิต (อส.)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ    
กระทรวงการคลัง :                 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร : 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง                     
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

เตรียมความพรอมแกรัฐวสิาหกิจเพื่อ
รองรับการปรบัสถานะเปนนติิบคุคล 
และรฐัวสิาหกิจมแีนวทางหรอืแผนงาน
ในการดําเนินการภายหลังการปรับ
สถานะเปนนติิบคุคล

ทบทวนรางพระราชกฤษฎีกา และ
พิจารณาในประเดน็ขอกฎหมายที่ยงัไมมี
ความชัดเจน วเิคราะหปญหาจากการ
ดําเนินการในการปรับสถานะองคกรเปน
นติิบคุคล และสรปุกจิกรรมในการเตรียม
ความพรอมฯ เพื่อรายงานผลการเตรียม
ความพรอมฯ แก รมว. กค. ตอไป

ระดับความสาํเร็จในการเตรียม
ความพรอมปรบัองคกรเปนนติิบคุคล
ของรัฐวสิาหกิจ

ไมมี สาํนักพัฒนารฐัวสิาหกิจ  2

กลยทุธที่ 2. บรหิารจัดการหลักทรัพยของรัฐ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คุมคาและยั่งยนื
1 โครงการจัดทําแผนยกระดับการ

บรหิารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และความแข็งแกรงทางการเงิน
ของธนารคารพัฒนาวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ         
กระทรวงการคลัง :                
เปาหมายที่ 2 การสนับสนนุศกัยภาพ
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
ยทุธศาสตร: 1 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
กลยทุธ : 3.3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ระบบการเงิน

มีแผนยกระดับการบรหิารจัดการเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มและความแข็งแกรงทาง
การเงินของ ธพว. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การดําเนินงาน และมกีารบริหารจัดการที่
เปนระบบ เปนไปตามมาตรฐานของ
สถาบันการเงิน                              
                                                
                                                
                                                
                                                
                      

พิจารณาและวเิคราะหผลการศึกษาการ
ยกระดับการบรหิารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและความแข็งแกรงทาง
การเงินของ ธพว. และมหีนงัสอืให ธพว.
 ดําเนินการปรับปรงุการดําเนินงานตอไป

ระดับความสาํร็จในการจัดทํา
แผนการยกระดับการบรหิารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความแข็งแกรง
ทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ

ไมมี (แตใชเงิน
งบประมาณที่ผูกพันมา

จากป 2555 จาํนวน 3.06
 ลานบาท)

สาํนักบรหิารจัดการ
หลกัทรัพยของรัฐ
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

2 โครงการจัดทําแผนยกระดับการ
บรหิารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และความแข็งแกรงทางการเงิน
ของธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทย (ธอท.)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ         
กระทรวงการคลัง :                
เปาหมายที่ 2 การสนับสนนุศกัยภาพ
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
ยทุธศาสตร: 1 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
กลยทุธ : 3.3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ระบบการเงิน

มีแผนยกระดับการบรหิารจัดการเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มและความแข็งแกรงทาง
การเงินของ ธอท. เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การดําเนินงาน และมกีารบริหารจัดการที่
เปนระบบ เปนไปตามมาตรฐานของ
สถาบันการเงิน                              
                                                
                                                
                                                
                                                
                      

ศึกษา วเิคราะหผลการดําเนินงานของ 
ธอท. เพื่อจดัทําแผนยกระดับการบรหิาร
จดัการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความ
แข็งแกรงทางการเงินของ ธอท. และมี
หนงัสอืให ธอท.ดําเนินการปรับปรงุการ
ดําเนินงานตอไป

ระดับความสาํร็จในการจัดทํา
แผนการยกระดับการบรหิารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
ความแข็งแกรงทางการเงินของ
รัฐวสิาหกิจ

ไมมี สาํนักบรหิารจัดการ
หลกัทรัพยของรัฐ

3 โครงการบริหารหลักทรัพยเชิงรุก: 
การจําหนายหลักทรัพยที่ไมไดจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย และ
กระทรวงการคลังถือต่ํากวารอยละ
 50

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ                   
กระทรวงการคลัง :           
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                     
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง                       
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

จาํหนายหลักทรัพยที่ไมมีความจาํเปนที่
ตองถือครอง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก
หลกัทรัพยของรัฐ

กําหนดวธิีการและแนวทางการจําหนาย
หลกัทรัพยในแตละกลุมและประเมนิ
มูลคากิจการหลักทรัพยรายแหง เพื่อ
เสนอ รมว. กค. ใหความเห็นชอบการ
จาํหนายหลักทรัพย และดาํเนินการ
จาํหนายหลักทรัพยตอไป

ระดับความสาํเร็จในการดําเนิน
การจําหนายหลักทรัพยตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ 

ไมมี (แตใชเงินจากบญัชี
เงินฝากเพื่อการซื้อหุน 
จาํนวน 20 ลานบาท)

สาํนักบรหิารจัดการ
หลกัทรัพยของรัฐ
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

4 โครงการผลักดันการจัดทําแผน
ฟนฟกูิจการบรษิัท หองปฏิบตัิการ
กลาง (ประเทศไทย) จาํกัด (CLT)

รัฐบาล : ขอ3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ
กระทรวงการคลัง : 
เปาหมายที่ 2 การสนับสนนุศกัยภาพ
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน   
ยทุธศาสตร: 1 การสนับสนนุการ
จดัตั้งธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชนให
เกิดการสรางมูลคา     
กลยทุธ : 1.1 การเพิ่มขีด
ความสามารถธุรกิจ SMEs และ 
Microenterprises

มีแผนฟนฟกูิจการของ CLT เพื่อพัฒนา
ประสทิธิภาพการดําเนินงานและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
ตลอดจนมสีภาพคลองและสามารถชําระ
เงินยมืและเบี้ยปรบัตามที่กําหนดไวได 
และนาํเสนอตอ ครม. เพื่อพิจารณา

สคร. และ CLT รวมกนักําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนฟนฟกูิจการ และ
หารือหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกบัแผน
ดังกลาว และนาํเสนอตอ ครม. เพื่อ
พิจารณาตอไป

ระดับความสาํเร็จในการผลักดัน
แผนฟนฟกูิจการของ CLT 

ไมมี สาํนักบรหิารจัดการ
หลกัทรัพยของรัฐ

5 โครงการสรางความชัดเจนในการ
ดําเนินงานของ กองทุนรวม
วายภุักษ หนึ่ง

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ                   
กระทรวงการคลัง : 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง 
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง   
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีความชัดเจนในการดําเนินงานของ
กองทุนรวมวายภุักษ หนึ่ง เพื่อบรหิาร
ทรัพยสนิของรัฐใหเกิดประโยชนสงูสดุ

พิจารณาแนวทางการแปรสภาพกองทุน
รวมวายภุักษ หนึ่ง และดาํเนินการแปร
สภาพกองทุนรวมวายภุักษ หนึ่ง ตามมติ
 ครม.

ระดับความสาํเร็จในการดําเนิน
การแปรสภาพกองทุนรวมวายภุักษ หนึ่ง 

ไมมี สาํนักนโยบายและแผน
รัฐวสิาหกิจ
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

ยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาการกํากับดแูลสภาพแวดลอมของรัฐวสิาหกิจและหลกัทรัพยของรัฐ
เปาประสงคที ่ 1. รัฐวสิาหกิจมกีฎระเบียบที่สงเสรมิและสนบัสนนุการดําเนินงานของรัฐวสิาหกิจ
                  2. สคร. สามารถเพิ่มประสทิธิภาพการกํากับดแูลรฐัวสิาหกิจและบรหิารจัดการหลักทรัพยของรัฐ
                  3. กรรมการรัฐวสิาหกิจและหลกัทรัพยของรัฐมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
กลยทุธที่ 1. พัฒนาและปรบัปรงุกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับรฐัวสิาหกิจเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสทิธิภาพและคลองตัวมากขึ้น

1 โครงการผลักดันราง
พระราชบัญญตัิการกํากับและ
พัฒนานโยบายรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. ....

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ  
กระทรวงการคลัง : 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง 
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง  
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีรางกฎหมายที่เปนมาตรฐานกลางใน
การกํากับดแูลรฐัวสิาหกิจอยางเปนระบบ
  โดยจดัใหมีกรอบการจัดทํานโยบาย
ของชาติในดานรัฐวสิาหกิจในรปูของ
แผนพัฒนาระบบรฐัวสิาหกิจตลอดจนมี
มาตรการในการปรับปรงุกิจการ
รัฐวสิาหกิจและกลไกในการบริหาร
หลกัทรัพยของรัฐเชิงรุก

ทบทวนบทบญัญตัิตามขอสงัเกตของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดแนวทางการ
พิจารณาเกี่ยวกบัขอสงัเกตและปรับปรงุ
บทบญัญตัิตามรางกฎหมาย และเสนอ
แนวทางในการปรับปรงุรางกฎหมายที่
สามารถนําไปปรบัปรงุกฎหมายไดจรงิ 
ตอ ผอ.สคร. ภายในเดอืน ก.ย. 2556

ระดับความสาํเร็จในการปรับปรงุ
รางพระราชบัญญตัิการกํากับ
และพฒันานโยบายรฐัวสิาหกิจ 
พ.ศ. ....

ไมมี สาํนักกฎหมาย

2 โครงการเตรียมความพรอมการ
ดําเนินการตามรางพระราชบัญญตัิ
การใหเอกชนรวมลงทนุในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ....

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลัง : 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง 
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง 
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีรางกฎหมายใหมที่มีบทบญัญตัิที่มี
ความชัดเจน และสามารถสงเสรมิ
ภาคเอกชนใหเขามามีบทบาทในการ
รวมลงทนุในกิจการของรัฐที่สอดคลอง
กับแผนพฒันาประเทศ เพื่อแกไขปญหา
และอปุสรรคจากการใหเอกชนเขา
รวมงานหรอืดําเนินการในกิจการของรัฐ
ตามนัย พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรอืดําเนินการในกิจการของรัฐ
 พ.ศ. 2535

ตรากฎหมายลําดับรอง เพื่อนาํไปใชจรงิ
ตามกฎหมาย และจดัสมัมนาสราง
ความรูความเขาใจกบัหนวยงานของรฐั
และรฐัวสิาหกิจ

ระดับความสาํเร็จในการเสนอ
รางกฎหมายลําดับรอง

ไมมี สาํนักกฎหมาย
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

3 โครงการพัฒนากฎหมาย/มติ
คณะรัฐมนตรีที่อยูภายในความ
รับผดิชอบ (พระราชบัญญตัิ
คุณสมบตัิมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ
 พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แกไขเพิ่มเติม)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลัง : 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง 
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง  
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีรางกฎหมายลําดับรองตามกฎหมายวา
ดวยคณุสมบตัิมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ ที่มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาวการณปจจบุนั เชน ในเรื่องการมี
ประโยชนไดเสยี รวมทั้งผอนคลายการ
ใชบงัคับพระราชบญัญตัิคุณสมบตัิ
มาตรฐานฯ บางประการใหกับ
รัฐวสิาหกิจที่จดัตั้งในตางประเทศ 
เพื่อใหสอดรับกบัการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)

ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของและจดัทํารางกฎหมายลําดับ
รอง พรอมทั้ง จดัสมัมนารับฟงความ
คิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ และ
นาํเสนอตอกระทรวงการคลังภายใน
เดือน ส.ค. 2556

ระดับความสาํเร็จในการเสนอ
รางกฎหมายลําดับรอง

ไมมี สาํนักกฎหมาย

1 โครงการศึกษา วจิยั และพฒันา
แบบจาํลอง/เกณฑประเมนิ 
ผลกระทบ (Impact) ของ
รัฐวสิาหกิจ

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ   
กระทรวงการคลัง :                   
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง   
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีแบบจาํลอง (Model)/เกณฑ
ประเมนิผลกระทบ (Impact) ของ
รัฐวสิาหกิจที่เปนระบบและเปนรปูธรรม

ศึกษาและคนควาผลงานและงานวจิยั
การประเมินผลกระทบขององคกร และ
วเิคราะห/พัฒนาแบบจาํลอง/เกณฑ
ประเมนิผลกระทบ Conceptual 
Model และสรปุผลเพื่อรายงาน ผอ. 
สคร.

ระดับความสาํเร็จในการจัดทํา
แบบจาํลอง/เกณฑประเมนิ ผลกระทบ 
(Impact) ของรัฐวสิาหกิจ

ไมมี สาํนักกํากับและประเมนิผล
รัฐวสิาหกิจ

กลยทุธที่ 2. กําหนดทิศทางการพัฒนารฐัวสิาหกิจและพฒันาแนวทางบรหิารจัดการหลักทรัพย
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

2 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
ดานการบริหารจัดการองคกร

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ  
กระทรวงการคลัง :                   
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง  
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพดานการ
บรหิารจัดการองคกรแกรัฐวสิาหกิจที่มี
ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
องคกรในระดบัต่ํา เพื่อใหรัฐวสิาหกิจมี
ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
องคกรที่ดีขึ้น

วเิคราะหผลการดําเนินงานของ
รัฐวสิาหกิจ รับฟงความคิดเห็นจาก
รัฐวสิาหกิจที่มีผลประเมนิในระดบัต่ํากวา
 3 เพื่อวเิคราะหและจดัทําแผนเพิ่ม
ประสทิธิภาพ และประสานให
รัฐวสิาหกิจดาํเนินการตามแผนดังกลาว 
และรายงานผลตอผูบรหิารระดับสงู

ระดับความสาํเร็จในการสนบัสนนุ
การเพิ่มประสทิธิภาพ
ดานการบริหารจัดการองคกร

                    400,000 สาํนักกํากับและประเมนิผล
รัฐวสิาหกิจ
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

1 โครงการพัฒนาระบบแรงจงูใจที่
เชื่อมโยงกับผลงานของรัฐวสิาหกิจ

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ  
กระทรวงการคลัง : 
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง 
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง   
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีระบบแรงจงูใจที่เชื่อมโยงกับผลงาน
ของบคุลากรรัฐวสิาหกิจ ทั้งในระดบั 
คณะกรรมการ  ผูบรหิาร และพนกังาน
รัฐวสิาหกิจตามมติ ครม. ป 2538 
เพื่อใหระบบแรงจงูใจตามผลงานของ
บคุลากรรัฐวสิาหกิจ เปนเครื่องมือที่
สาํคัญในการสื่อสารยุทธศาสตรใหสราง
พฤติกรรมที่จาํเปนตอความสําเร็จของ
องคกร

วเิคราะหประเดน็ปญหาของระบบ
แรงจงูใจในปจจบุนั จดัทํารางกรอบ
หลกัการ/แนวทางในการปรับปรงุ พรอม
รับฟงความคิดเห็น และเสนอรางกรอบ
หลกัการ/แนวทางในการปรับปรงุตอ ผอ.
 สคร.

ระดับความสาํเร็จในการจัดทํา
ผลการศึกษากรอบหลักการ
แนวทางในการปรับปรงุระบบแรงจงูใจ
ของรัฐวสิาหกิจ

ไมมี สาํนักกํากับและประเมนิผล
รัฐวสิาหกิจ

กลยทุธที่ 3. ปรบัปรงุการประเมินผลการดําเนินงานรฐัวสิาหกิจใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น พรอมทั้ง พัฒนาระบบผลตอบแทน/แรงจงูใจที ่เหมาะสม  
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

2 โครงการจัดทําฐานขอมูลรวมดาน
กระบวนการและผลลพัธตามระบบ
 SEPA

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ  
กระทรวงการคลัง :  
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง  
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีตัวชี้วดัและแนวปฏบิตัิที่ดีของแตละ
กระบวนการตามเกณฑ SEPA ไดอยาง
เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการดําเนินงาน
ตามระบบ SEPA ของรัฐวสิาหกิจ

จดัทําเกณฑประเมนิคณุภาพรัฐวสิาหกิจ 
(ฉบบัปรบัปรงุ) รวบรวม วเิคราะหขอมูล
 และคัดเลอืกฐานขอมูลรวมดาน
กระบวนการและผลลพัธตามระบบ 
SEPA ที่เหมาะสม และจดัทําฐานขอมูล
รวมดานกระบวนการและผลลพัธตาม
ระบบ SEPA

ระดับความสาํเร็จในการจัดทําฐานขอมูล
รวมดานกระบวนการ
และผลลพัธตามระบบ SEPA

                 4,500,000 สาํนักกํากับและประเมนิผล
รัฐวสิาหกิจ
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

3 โครงการนําระบบการบริหาร
จดัการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในการบริหาร
จดัการรัฐวสิาหกิจ (EVM)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ 
กระทรวงการคลัง :                  
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                        
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง  
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

สนบัสนนุการดําเนินงานตามระบบ EVM
 ของรัฐวสิาหกิจ

กําหนดคาตัวแปรที่ใชในการคํานวณที่ใช
ในการคํานวณอตัราตนทนุเงนิทนุของผู
ถือหุนประจาํป 2556 แกรัฐวสิาหกิจ ให
คําปรกึษาในการดําเนินการตามระบบ 
EVM จดัอบรมสมัมนาเชิงลกึเกี่ยวกบั
การนําระบบ EVM มาใช และ
ประเมนิผลการดําเนินงานตามระบบ 
EVM

ระดับความสาํเร็จของการสนับสนนุ
การนําระบบ EVM มาใชในการบริหาร
จดัการองคกรของรัฐวสิาหกิจ

                    100,000 สาํนักกํากับและประเมนิผล
รัฐวสิาหกิจ

1 โครงการพัฒนาการลงทุนรวม
ภาครัฐและเอกชนในรปูแบบ PPPs
 (Public Private Partnerships)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.5) สงเสรมิบทบาทภาคเอกชน
ในการรวมลงทนุและดาํเนินการใน
กิจการของรัฐ             
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 2 การสนับสนนุศกัยภาพ
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ยทุธศาสตร: 3 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
กลยทุธ : 3.2 การผลักดันการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

มีหลกัเกณฑการศึกษาและวิเคราะห
โครงการการลงทุนรวมภาครัฐและ
เอกชนในรปูแบบ PPPs  เพื่อให
แนวทางการลงทุนรวมภาครัฐและเอกชน
ในรปูแบบ PPPs มีความชัดเจนและเปน
รูปธรรม

กํากับที่ปรกึษาจัดทําหลักเกณฑ
การศึกษาและวิเคราะหโครงการ      
การลงทุนรวมภาครัฐและเอกชนใน
รูปแบบ PPPs ใหแลวเสรจ็ เพื่อนาํเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการลงทุนฯ และ
เผยแพรหลกัเกณฑดังกลาวให
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปปฏบิตัิ

ระดับความสาํเร็จในการจัดทํา
หลกัเกณฑการศึกษาและวิเคราะห
โครงการการลงทุนรวมภาครัฐ
และเอกชนในรปูแบบ PPPs

                 5,000,000 สาํนักนโยบายและแผน
รัฐวสิาหกิจ

กลยทุธที่ 4. พัฒนาหรือเพิ่มทางเลือกดานเครื่องมือทางการเงิน/เพิ่มการมีสวนรวม จากภาคเอกชน   
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

2 โครงการสนับสนนุการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.5) สงเสรมิบทบาทภาคเอกชน
ในการรวมลงทนุและดาํเนินการใน
กิจการของรัฐ             
กระทรวงการคลัง :             
เปาหมายที่ 2 การสนับสนนุศกัยภาพ
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน  
                         
ยทุธศาสตร: 3 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน  
กลยทุธ : 3.2 การผลักดันการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

มีกฎระเบียบในการจัดตั้ง IFF และ
รวมทั้งสทิธิประโยชนตางๆ ที่ครบถวน 
เพื่อใหรัฐวสิาหกิจที่มีความพรอม
สามารถจัดตั้ง IFF ไดอยางประสบ
ความสําเร็จ

จดัเตรียมขอมูลเพื่อนาํเสนอหลกัการการ
จดัตั้ง IFF ของรัฐวสิาหกิจตอ กนร. เพื่อ
พิจารณา และแจงมติ กนร. ตอกระทรวง
เจาสังกัดที่ดําเนินกิจการโครงสราง
พื้นฐานเพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

ระดับความสาํเร็จในการนําเสนอนโยบาย
เกี่ยวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐานของรัฐวสิาหกิจ

ไมมี สาํนักนโยบายและแผน
รัฐวสิาหกิจ

1 โครงการสนับสนนุการดําเนินงาน
ของกรรมการรัฐวสิาหกิจผาน 
SEPO Application

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ  
กระทรวงการคลัง :                   
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                           
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง  
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีการสงผานขอมูลที่ตรงตอความ
ตองการของกรรมการผูแทน
กระทรวงการคลัง โดยผาน SEPO 
Application

ทบทวนและจดัทําโครงสรางขอมูลของ 
SEPO Application ใหมใหสอดคลอง
กับภารกิจของ สคร. ในปจจบุนั และ
นาํเสนอวธิีการใช SEPO Application 
ใหแกกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง

ระดับความสาํเร็จในการสนบัสนนุ
ใหกรรมการรัฐวสิาหกิจใช
SEPO Application 

ไมมี สาํนักบรหิารจัดการ
หลกัทรัพยของรัฐ

กลยทุธที่ 5. สนบัสนนุการดําเนินงานของกรรมการรัฐวสิาหกิจและหลกัทรัพยของรัฐ
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

2 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมบคุคล
ในบญัชรีายชื่อกรรมการ
รัฐวสิาหกิจ (DP)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ   
กระทรวงการคลัง :                   
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                           
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง     
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

บคุคลในบญัชรีายชื่อกรรมการ
รัฐวสิาหกิจทราบนโยบายของภาครัฐ
และกระทรวงการคลัง และมคีวามรู
เกี่ยวกบัการบรหิารจัดการองคกร เชน 
บทบาทของ คกก. รัฐวสิาหกิจ การ
บรหิารความเสี่ยง เปนตน รวมทั้งมี
ความรูดานอื่นๆ และกฎหมายที่จาํเปน
และเกี่ยวของกับรฐัวสิาหกิจ

จดัหาหัวขอ/หลกัสูตร และขอความเห็น
จากคณะกรรมการจัดทําบญัชรีายชื่อฯ 
และดาํเนินการจัดสมัมนา/ฝกอบรม 
และสรปุผลการสัมมนาเสนอตอ ผอ.สคร.
 ทราบตอไป

ระดับความสาํเร็จในการจัดอบรม/
สมัมนา DP

                    150,000 สาํนักบรหิารจัดการ
หลกัทรัพยของรัฐ

3 โครงการประชาสัมพันธการรับ
สมคัรบคุคลเพื่อเขารับการคัดสรร
เพื่อขึ้นบญัชรีายชื่อกรรมการ
รัฐวสิาหกิจ

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.6) ปรบัปรงุโครงสรางและฟนฟู
ฐานะทางการเงินของรัฐวสิาหกิจ 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ  
กระทรวงการคลัง :                    
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                           
ยทุธศาสตร: 1 การเสริมสรางความ
มั่นคงทางการคลัง   
กลยทุธ : 1.3 การบริหารจัดการ
ทรัพยสนิของรัฐและรัฐวสิาหกิจอยาง
มีประสทิธิภาพ

มีการประชาสัมพันธการรับสมคัรบคุคล
เพื่อเขารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบญัชี
รายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ

จดัจางที่ปรกึษาเพื่อประชาสัมพันธการ
รับสมคัรบคุคลเพื่อเขารับการคัดสรร
เพื่อขึ้นบญัชรีายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ

ระดับความสาํเร็จในการประชาสัมพันธ
การรับสมคัรบคุคลเพื่อเขารับการคัดสรร
เพื่อขึ้นบญัชรีายชื่อกรรมการรัฐวสิาหกิจ

                 1,000,000 สาํนักบรหิารจัดการ
หลกัทรัพยของรัฐ
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

ยทุธศาสตรที่ 3 สนบัสนนุรฐัวสิาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสรางความเทาเทียมทางสังคมและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที ่1. รัฐวสิาหกิจเปนกลไกสาํคัญในการสรางความเทาเทียมทางเศรษฐกิจและสงัคม
                    2. รัฐวสิาหกิจมสีวนรวมในการรับผดิชอบตอสงัคมและสิ่งแวดลอม
กลยทุธที่ 1. สนบัสนนุสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ในการชวยสนบัสนนุ ทางการเงินใหเศรษฐกิจ ระดับฐานราก 

1 โครงการเพิ่มทุนของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ (ธกส. 
ธพว. และ ธอท.)

รัฐบาล : ขอ 3.1 นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค 
(3.1.7) เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการทรัพยสนิของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ           
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 2 การสนับสนนุศกัยภาพ
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน  
                          
ยทุธศาสตร: 1 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
กลยทุธ : 3.3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ระบบการเงิน

เพิ่มทุนใหกับรฐัวสิาหกิจทั้ง 3 แหง เพื่อ
เสรมิสรางความมั่นคงในฐานะการเงิน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อมี
ความมั่นคงทางการเงินและรองรบัการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใน
อนาคต

ดําเนินการเพิ่มทุนใหกับรฐัสาหกิจไดตามงบประมาณที่ไดรับ ระดับความสาํเร็จในการดําเนิน
การเพิ่มทุนใหกับสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ

            1,755,000,000 สาํนักบรหิารจัดการ
หลกัทรัพยของรัฐ

กลยทุธที่ 2. สงเสรมิบรกิารสาธารณะของรัฐวสิาหกิจ  
1 โครงการการใหเงินอดุหนนุบรกิาร

สาธารณะของรัฐวสิาหกิจ (PSO)
รัฐบาล : นโยบายเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการในปแรก (1.7.3) ดูแล
ราคาสินคาอุปโภคบรโิภคใหเหมาะสม
และเปนธรรม                   
กระทรวงการคลัง :                    
เปาหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสงัคม                
 ยทุธศาสตร: 2 การสรางระบบ
สวสัดกิารพื้นฐานใหทั่วถงึและมี
คุณภาพ                                  
    กลยทุธ : 2.3 การลดรายจายผูมี
รายไดนอย

มีมติคณะกรรมการ PSO ที่พิจารณา
ขอเสนอวงเงนิอดุหนนุบรกิารสาธารณะ
ของรัฐวสิาหกิจที่ขอเงินอดุหนนุ เพื่อ
นาํเสนอ ครม. พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป

พิจารณาขอเสนอวงเงนิอดุหนนุบรกิาร
สาธารณะประจาํปงบประมาณ 2557 
และจดัประชุมคณะกรรมการ PSO เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนาํเสนอ 
ครม. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ระดับความสาํเร็จในการพิจารณา
การอุดหนนุบรกิารสาธารณะใหแก
รัฐวสิาหกิจ

                 6,000,000 สาํนักนโยบายและแผน
รัฐวสิาหกิจ
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

ยทุธศาสตรที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของ สคร. 
เปาประสงคที ่1.บคุลากร สคร. มีความรูความเชี่ยวชาญและมวีฒันธรรม ในการปฏิบตัิงานที่ดี 
                    2. บคุลากร สคร. มีคุณภาพในการปฏิบตัิงานที่ดี 
                    3. บคุลากร สคร. มีคุณภาพชีวติที่ดี
กลยทุธที่ 1. พัฒนาบคุลากรเพื่อสรางความเชี่ยวชาญตามลกัษณะงาน  

1 โครงการตามแผนพัฒนาบคุลากร
ของสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรฐัวสิาหกิจ

รัฐบาล : ขอ 8 นโยบายการบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี
(8.1.4) พัฒนาสมรรถนะของ
ขาราชการและเจาหนาที่อยางตอเนื่อง
                 
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                          
ยทุธศาสตร: 3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานของกระทรวงการคลัง   
กลยทุธ : 3.2 พัฒนาบคุลากร

บคุลากร สคร. ไดรับการฝกอบรมตาม
แผนพัฒนาบคุลากร เพื่อใหเปนผูมี
ความรู ความสามารถ และมศีักยภาพใน
การประยุกตใชแนวคดิที่ไดจากการ
พัฒนาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบตัิ
ภารกิจไดในระดบัสากล และมสีมรรถนะ
การทํางานที่มุงสูการดําเนินงานที่
ตอบสนองตอสถานการณ และการ
เปลี่ยนแปลงไดทั้งในเชงิรับและเชงิรุก

จดัฝกอบรมโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบคุลากรของ สคร.

ระดับความสาํเร็จในการพัฒนา
บคุลากรตามแผนพัฒนาบคุลากร

 2,050,000 (หักสัมมนา
กรรมการผูแทน กค./

จรยิธรรม/อบรม GFMIS)

สาํนักงานเลขานุการกรม

กลยทุธที่ 2. สรางวฒันธรรมในการปฏิบตัิงาน เพื่อใหบรกิารที่ดี 
1 โครงการสงเสรมิคุณธรรม

จรยิธรรมของบุคลากร สคร.
รัฐบาล : ขอ 8 นโยบายการบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
(8.1.5) เสรมิสรางมาตรฐานดาน
คุณธรรม จรยิธรรม และพฒันาความ
โปรงใสในการปฏิบตัิงานหนวยงาน
ราชการ   
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                          
ยทุธศาสตร: 3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานของกระทรวงการคลัง   
กลยทุธ : 3.2 พัฒนาบคุลากร

บคุลากรของ  สคร. ทุกคน ไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพในการปฏิบตัิตาม
สมรรถนะหลกัและเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ความเขาใจในดานคุณธรรมและ
จรยิธรรม และมจีติสาํนึกตระหนักถึง
เรื่องความซื่อสตัยสจุรติ  นาํหลัก
คุณธรรมและจรยิธรรมไปใชในการ
บรหิารและปฏิบตัิงาน

จดัโครงการสงเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
ของบคุลากร สคร.

ระดับความสาํเร็จในการจัดสมัมนา                      90,000 กลุมคุมครองจริยธรรม
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

2 โครงการศึกษาการกําหนด
มาตรฐานในการทํางานของ สคร.

รัฐบาล : นโยบายการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
(8.1.1) พัฒนาระบบราชการอยาง
ตอเนื่อง 
เนนการบริหารเชิงกลยุทธใน
ระดับชาติอยางมีวสิยัทัศนและมุง
ผลสมัฤทธิ์ นาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการวางแผนและตัดสนิใจ
ใหมีประสทิธิภาพ
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                          
ยทุธศาสตร: 3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานของกระทรวงการคลัง  
กลยทุธ : 3.2 พัฒนาบคุลากร

มีแนวทางการพัฒนาองคกรโดยกําหนด
มาตรฐานการทํางานของ สคร. ใหมี
ประสทิธิภาพ เพื่อใหบคุลากรมี
กระบวนงานการดําเนินงานที่เหมาะสม
ในการทํางาน และมแีนวทางปฏบิตั ิ
สาํหรับยดึถือเปนหลกัการในการทํางาน 
ทั้งในระดบัองคการและระดับบคุคลที่
ชัดเจนและเปนมาตรฐานในการ
ปฏบิตัิงานใหเกิดประสทิธิภาพและมี
ประสทิธิผล

ศึกษา วเิคราะห เพื่อกําหนด
กระบวนการทํางานของ สคร. รวบรวม
และออกแบบกระบวนการทาํงานของ 
สคร. และจดัทําคูมือมาตรฐานการใน
การทํางานของ สคร.

ระดับความสาํเร็จในการจัดทําคูมือ
มาตรฐานในการทํางานของ สคร.

 1,000,000 (เงินผกูพัน
งบประมาณของป 2555)

กลุมพัฒนาระบบบรหิาร

กลยทุธที่ 3. บรกิารจัดการความรูอยางเปนระบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอมูล ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของบุคลากร สคร. ใหบรรลตุามพันธกิจ
1 โครงการจางที่ปรกึษาเพื่อกําหนด

แผนอัตรากําลังคนและกําหนดเงิน
เพิ่มพิเศษในสายอาชีพ

รัฐบาล : ขอ 8 นโยบายการบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดี
(8.1.4) พัฒนาสมรรถนะของ
ขาราชการและเจาหนาที่อยางตอเนื่อง
                 
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                          
ยทุธศาสตร: 3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานของกระทรวงการคลัง   
กลยทุธ : 3.2 พัฒนาบคุลากร

มีแผนกําลังคนที่เหมาะสม ซึ่งรวมทั้ง
กรอบอัตรากําลังและการกําหนด
ตําแหนงงาน เพื่อให สคร. มีกรอบอัตรา
กําลังคน ตําแหนงและหนาที่รับผดิชอบที่
เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่
ตองการ และมแีนวทางการพิจารณา
ความเปนไปไดในการจายเงินเพิ่มพิเศษ
ใหกับบคุลากรของ สคร. ตอไป

ศึกษาแนวทางการวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดเงินเพิ่มพิเศษในสาย
อาชีพ และทบทวนแผนยทุธศาสตรของ 
สคร. เพื่อวางระบบการดําเนินการให
สอดคลองกับแผนดงักลาว และเสนอ
ผูบรหิารใหความเห็นชอบ

ระดับความสาํเร็จในการนําเสนอแผน
อัตรากําลังคนและกําหนด
เงินเพิ่มพิเศษในสายอาชีพ

 1,500,000 (เงินผกูพัน
งบประมาณของป 2555)

สาํนักงานเลขานุการกรม
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แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

2 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รัฐบาล : นโยบายการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
(8.1.1) พัฒนาระบบราชการอยาง
ตอเนื่อง 
เนนการบริหารเชิงกลยุทธใน
ระดับชาติอยางมีวสิยัทัศนและมุง
ผลสมัฤทธิ์ นาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการวางแผนและตัดสนิใจ
ใหมีประสทิธิภาพ
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                          
ยทุธศาสตร: 3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานของกระทรวงการคลัง  
กลยทุธ : 3.2 พัฒนาบคุลากร

จดัหา SAN Storage มาสนบัสนนุการ
ทํางานของระบบงานบรกิาร ระบบ
สาํรองขอมูล ระบบจดัเก็บขอมูลจราจร
คอมพิวเตอรไดอยางเพียงพอ และ
อุปกรณ Next Generation Firewall 
ที่มีประสทิธิภาพสูงทดแทนของเดิมที่ใช
งานมานานและมีประสทิธิภาพต่ํา

จดัซื้ออุปกรณ IT และดาํเนินการติดตั้ง
และทดสอบการใชงาน  และตรวจรบั
งานแลวเสรจ็

ระดับความสาํเร็จในการจัดหา
อุปกรณสาํรองและจัดเก็บขอมูล 
เพื่อสนบัสนนุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

                10,000,000 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

3 โครงการ GFMIS-SOE สวนขยาย 
(ระยะที่ 2)

รัฐบาล : นโยบายการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
(8.1.1) พัฒนาระบบราชการอยาง
ตอเนื่อง 
เนนการบริหารเชิงกลยุทธใน
ระดับชาติอยางมีวสิยัทัศนและมุง
ผลสมัฤทธิ์ นาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการวางแผนและตัดสนิใจ
ใหมีประสทิธิภาพ
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                          
ยทุธศาสตร: 3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานของกระทรวงการคลัง  
กลยทุธ : 3.2 พัฒนาบคุลากร

พัฒนาปรบัปรงุระบบ GFMIS-SOE ให
รองรับความตองการใหมๆ ที่ระบบยงัไม
รอบรบั เชน การปรับปรงุระบบใหพรอม
รองรับมาตรฐานการบัญชสีากล (IFRS) 
การปรับปรงุระบบขอมูลทั่วไป 
(Non-financial Information) การ
ปรบัโครงสรางระบบฐานขอมูล การ
นาํเขาขอมูล และการ Interface ขอมูล 
เพื่อใหมีระบบ GFMIS-SOE ที่สอดคลอง
เหมาะสมกับการใชงานและขอมูลมี
ความทันสมยั

จดัจางพัฒนาปรบัปรงุระบบ 
GFMIS-SOEและดาํเนินการติดตั้งและ
ทดสอบการใชงาน  และตรวจรบังาน
แลวเสรจ็

ระดับความสาํเร็จในการปรับปรงุระบบ 
GFMIS-SOE ใหเหมาะสมกับการใชงาน

87,000,000 (ใชเงิน DPL) ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ

Page 18



แผนงาน/โครงการ สอดคลองกบันโยบายรฐับาล/
กระทรวงการคลัง

เปาประสงค กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด งบประมาณ (บาท) หนวยงานรบัผดิชอบ/
พื้นที่ดาํเนนิการ

4 โครงการเสริมสรางพัฒนา
เครือขายผูใชงานระบบ 
GFMIS-SOE ประจาํป 2556

รัฐบาล : นโยบายการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
(8.1.1) พัฒนาระบบราชการอยาง
ตอเนื่อง 
เนนการบริหารเชิงกลยุทธใน
ระดับชาติอยางมีวสิยัทัศนและมุง
ผลสมัฤทธิ์ นาํเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการวางแผนและตัดสนิใจ
ใหมีประสทิธิภาพ
กระทรวงการคลัง :              
เปาหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนื
ทางการคลัง                          
ยทุธศาสตร: 3 การเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการทํางานของกระทรวงการคลัง  
กลยทุธ : 3.2 พัฒนาบคุลากร

ผูเขารวมโครงการไดรับความรูและความ
เขาใจในระบบงาน GFMIS-SOE มาก
ยิ่งขึ้น

จดัฝกอบรมและรายงานผลการฝกอบรม
ตอผูบรหิาร สคร.

ระดับความสาํเร็จในการฝกอบรมและ
พัฒนาเครือขายผูใชงาน

                    710,000 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ
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