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สวนที่ 1 : ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
1. แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

วิสัยทัศน
เปนผูนาํ ในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐ
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
พันธกิจ/ภารกิจ
1. เสนอแนวทาง มาตรการ ในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจ
2. กํากับ ดูแล วิเคราะหและติดตามประเมินผลรัฐวิสาหกิจเพื่อให
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
3. บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐใหเกิดผลตอบแทนที่คมุ คา
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีพลัง
เปาประสงค
รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่มีพลัง มีศักยภาพในการเปนกลไกของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของ สคร.
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
รัฐวิสาหกิจ
3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปรับโครงสรางทางการเงินของรัฐวิสาหกิจที่
ขาดทุน
4. จํานวนรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเปนบริษทั จํากัดหรือมหาชน หรือระดมทุนในตลาด
หลักทรัพย (แหง)
5. จํานวนรัฐวิสาหกิจที่เขาระบบประเมินผล (แหง/ป)
6. จํานวนหลักสูตรที่จัดสัมมนา/อบรม ใหกบั กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(หลักสูตร)
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กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร
1. สรางมูลคาเพิ่มและสรางความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงการ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ และพลิกฟน กิจการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
และการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทหรือบริษัทมหาชน หรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติขึ้นเพื่อเปนองคการกลาง มีหนาที่ดแู ล และ
พัฒนาการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการสรรหาผูบริหารที่เปนมืออาชีพ
ยกระดับการคัดเลือกผูบริหารจาก Directors’ Pool และการติดตามประเมินผลผูบริหาร รวมทั้งการ
สนับสนุนใหมกี ารจัดสัมมนาและฝกอบรมที่เหมาะสมใหกับผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
3. พัฒนากฎหมายและผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และสภาพแวดลอม
เปาประสงค
การจัดตั้งองคกรกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐาน
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลที่
เกี่ยวของกับบริการโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธหลัก
สนับสนุนและผลักดันใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีกลไกการกํากับดูแลที่
เกี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐาน โดยแยกบทบาทการเปนผูกาํ กับดูแล (Regulator) และ
บทบาทของการเปนผูใ หบริการ (Operator) อยางชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหมีกฎหมายประกอบ
กิจการรายสาขาเพื่อมิใหมีการใชอํานาจผูกขาดโดยไมเปนธรรมทั้งตอผูบริโภคและผูประกอบการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
เปาประสงค
รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
1. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาล
ในรัฐวิสาหกิจ
2. ประชาชนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
กลยุทธหลัก
1. ยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจใหเทียบเทามาตรฐานสากล โดย
ปรับปรุงและกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ และแกไขกฎระเบียบ
2. พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยการกําหนดหลักเกณฑและจัดทําคูม ือ
การกํากับดูแลที่ดีใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเพื่อความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย
3. ประชาสัมพันธตอสาธารณะและผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสากิจ โดยเผยแพร
ขอมูล และจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจแกประชาชนทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร.
เปาประสงค
สคร. เปนองคกรที่ทันสมัย บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
1. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตรงตามที่กําหนดไวใน
Blueprint for change
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารองคความรู
3. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากร สคร. ตอการปฏิบัติราชการ
4. ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ
กลยุทธหลัก
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรที่กําหนดไว
อยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหขาราชการอบรมในหลักสูตรตางๆ และจัดอบรม/สัมมนาในหลักสูตร
ที่สําคัญและจําเปน เพื่อเพิม่ พูนความรู พัฒนาทักษะและองคความรูใหมๆ เพิ่มประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงาน และให สคร.เปลี่ยนแนวการทํางานจากหนวยงานกํากับดูแลเชิงรับ เปนหุนสวนการพัฒนา
เชิงรุก
2. บริหารจัดการความรูอยางมีระบบ สรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน และถายทอดความรู
ระหวางบุคลากรของ สคร.
3. สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี มีการวางแผนพัฒนาความกาวหนาใน
สายอาชีพของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านใหเปนธรรม โปรงใส และ
สรางระบบแรงจูงใจที่เหมาะสม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ โดยการพัฒนาระบบการ
จัดการเอกสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูลตางๆ การเชื่อมโยงและการใชขอมูล
เพื่อใชวิเคราะหไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีเว็บไซตที่เปนแหลงขอมูล
และเปนชองทางในการประชาสัมพันธและสื่อสารระหวางประชาชนกับ สคร.

2. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
2.1 ประวัติความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมตั ิใหกรมบัญชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายไดเปน
กองรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.
2520 เพื่อรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไดกวางขวางและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเนนการควบคุมและกําหนดนโยบายดานการเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคลของ
รัฐวิสาหกิจ
ตอมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดปรับเปลี่ยนภารกิจจากการควบคุม
และปฏิบตั ิการมาเปนการกํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําสงเสริม และสนับสนุน ตลอดจน
กระจายอํานาจดานการเงินการคลังไปใหสวนราชการตาง ๆ และภูมภิ าคมากขึ้น นอกจากนี้ไดรวม
หนวยงานที่มภี ารกิจความรับผิดชอบในลักษณะใกลเคียงกันเปนสวนราชการเดียวกัน โดยมีฐานะ
สูงกวากอง จึงปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังเสียใหม
เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพงาน
ดังกลาว และเนื่องจากการแบงสวนราชการภายในกรมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ตามนัยมาตรา 8
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 “กองรัฐวิสาหกิจ” จึง
เปลี่ยนฐานะเปน “สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ” ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐไดใหความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงพัฒนา
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกรัฐวิสาหกิจ
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และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ ดังนั้น สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
(สรส.) ซึ่งเปนหนวยงานทีท่ ําหนาทีใ่ นการกํากับดูแลการดําเนินนโยบายการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหสํานัก
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐมีความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัตภิ ารกิจดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผล
จึงไดยกฐานะ “สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ” เปน “สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ” มีฐานะเปนหนวยงานระดับกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545
2.2 อํานาจหนาที่
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐโดยการเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการกํากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
และสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ
2.3 โครงสรางองคกร
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 กําหนดโครงสราง สคร. ดังนี้

ผูอํานวยการ

กลุมงานกฎหมาย

รองผูอํานวยการ

สํานักกํากับและ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

สํานักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

กลุมงานตรวจสอบ
ภายใน
รองผูอํานวยการ

สํานักบริหาร
หลักทรัพยของรัฐ

สํานักงาน
เลขานุการกรม
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ลูกจางชั่วคราว
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101 คน
21 คน
1 คน
8 คน

2.4 งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณแยกตามหมวดงบประมาณ
งบรายจาย
รวมทั้งสิ้น

รวม
258,330,900.00

แผนงบประมาณ บริหารการเงินการคลัง
งบบุคลากร
- เงินเดือนและคาจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1) รายการจัดหาเครื่อง PC และปรับปรุงเครือขายภายใน สคร.
2) จัดทําระบบฐานขอมูลบริหารหลักทรัพย
3) จัดทําคลังขอมูลประยุกต
งบรายจายอื่น
คาใชจายเกีย่ วกับการลงทุน
1) ทุนประเดิมจัดตั้งบรรษํทวิสาหกิจแหงชาติ
2) คาใชจายเพื่อรองรับการเรียกชําระคาหุนของ
บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด
คาใชจายอืน่ ๆ
1) รายการจางที่ปรึกษาการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

27,453,700.00
25,356,600.00
2,097,100.00
11,309,800.00
8,162,000.00
3,147,800.00
29,567,400.00
29,257,400.00
2,867,600.00
2,700,000.00
24,000,000.00
190,000,000.00
180,000,000.00
10,000,000.00
170,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
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งบประมาณแยกตามผลผลิตของหนวยงาน

งบรายจาย
รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

ผลผลิตที่ 1

ผลผลิตที่ 2

สรางมูลคาเพิม่ ใหแกทรัพยสิน
ของรัฐ

ประเมินผลและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

48,757,800.00
13,699,400.00
5,491,000.00
29,567,400.00
-

209,573,100.00
13,754,300.00
5,818,800.00
190,000,000.00

รวม
258,330,900.00
27,453,700.00
11,309,800.00
29,567,400.00
190,000,000.00
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สวนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ
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สวนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ
2

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
มิติที่ 1 มิติดา นประสิทธิผลตามยุทธศาสตร (น้ําหนัก : รอยละ 50)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง (10)
1.1 สถานะดุลเงินงบประมาณ
1.25
5.00
0.0625
1.2 หนี้สาธารณะคงคางตอผลติภณ
ั ฑมวลรวมในประเทศ ณ 1.25
5.00
0.0625
ราคาประจําป
1.3 การจัดระดับเครดิตของประเทศ โดย
0.625
- Moody’s
3.00
0.0313
0.625
- Standard & Poor’s
1.00
0.0313
1.4 จํานวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแกไข
1.25
5.00
0.0125
ปญหาหนี้สนิ คนยากจนที่เขาสูกระบวนการเจรจาเพื่อแกไข
ปญหา (ลานราย)
1.5 รอยละของจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จและสามารถ
1
5.00
0.0500
ชําระไดตามเงื่อนไขเทียบกับจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จ
ทั้งหมด
1.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยกระดับ
1
5.00
0.0500
ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
1.7 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบริการรวม
2
5.00
0.1000
1.8 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของ
1
5.00
0.0500
กระทรวง
ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานทรัพยสิน (20)
2.1 กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA)
4
5.00
0.2000
2.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการ
4
5.00
0.2000
สนับสนุนระบบ Logistics ของประเทศ
2.3 ระดับความสําเร็จในการประมูลคาทีด่ ินเพื่อการเวนคืน
6
5.00
0.300
2.4 ระดับความสําเร็จในการนําระบบบริหารมูลคามาใชใน
6
5.00
0.3000
การบริหารจัดการองคกร
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ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (25)
3.1 จํานวนแผนปฏิบตั ิการการปรับโครงสรางทางการเงิน
4
5.00
0.2000
ของรัฐวิสาหกิจที่ผานความเห็นชอบจากกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ
3.2 จํานวนรัฐวิสาหกิจที่แปรรูป
4
5.00
0.2000
3.3 ประสิทธิผลในการจัดสัมมนา/อบรมใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
3.3.1 จํานวนหลักสูตร
2
5.00
0.1000
3.3.2 รอยละเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูเขารับการ
2
5.00
0.0986
อบรม/สัมมนาของ สคร.
3.4 จํานวนเงินจัดเก็บรายไดแผนดิน
4
5.00
0.2000
3.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ วิธีการและ
4
5.00
0.2000
บัญชีรายชื่อกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหาร
ไดรับการยกเวน
จัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
มิติที่ 2 มิติดา นคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10)
3
1.00*
0.0300
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
3
5.00
0.1500
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบตั ิการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกัน 1.5
5.00
0.0750
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลการทุจริตและ
2.5
5.00
0.1250
ประพฤติมิชอบ
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ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
มิติที่ 3 มิติดา นประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)
3
5.00
0.1500
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
2
4.00
0.0800
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
2
5.00
0.1500
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการ
3
5.00
0.1000
ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได
มิติที่ 4 มิติดา นการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 30)
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
12.1 ระยะเวลาการสงมอบ
0.5
5.00
0.0250
12.2 ระดับคุณภาพของแผนฯ
1
4.88
0.0488
12.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ
1.5
5.00
0.0750
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของ
สวนราชการ
13.1 ระยะเวลาการสงมอบ
0.5
5.00
0.0250
13.2 คุณภาพของสรุปผลการทบทวนฯ
0.5
1.00*
0.0050
13.3 แผนปฏิบัติการมีความครอบคลุม
1
1.00*
0.0100
13.4 รอยละของแผนที่ปฏิบัติแลวเสร็จ
1
5.00
0.0500
13.5 รอยละของแผนที่บรรลุเปาหมาย
1
5.00
0.0500
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนและนํา
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบตั ิ
14.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของสวนราชการ
- ระยะเวลาการสงงาน
1
5.00
0.0500
- ความครบถวนของงาน
5
1.00*
0.0500
14.2 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ
4
5.00
0.2000
ดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ
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ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
3
5.00
0.1500
7

4.501

0.3151

3

5

0.1500
4.501

หมายเหตุ * เปนตัวชี้วัดทีอ่ ยูระหวางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนดใหใสคาคะแนนเบือ้ งตนเทากับ 1
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3 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร ลําดับที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีพลัง
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1
1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ
1.2) หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังมีแนวทางการเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนโดยการตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแหงชาติ ซึ่งจะทําใหภาครัฐมีทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนโดยมีการบริหารจัดการและ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ทําใหรัฐสามารถจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหม ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ และลดสัดสวนการลงทุนในกิจการที่ไมมีความจําเปน นอกจากนี้ ภาครัฐยังมี
ทางเลือกในการใชแหลงเงินทุนในการลงทุนดานยุทธศาสตรที่นอกเหนือจากการพึ่งพาการสนับสนุน
งบประมาณโดยตรงจากภาครัฐและการกอหนี้สาธารณะ ทั้งนี้การจัดตั้งบรรษัทฯ จะมีสวนชวยทําให
กระบวนการสรางความชัดเจนของโครงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจถือเปนเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่ง
ของบรรษัทฯ โครงสรางอุตสาหกรรมที่ชัดเจนจะทําใหรัฐสามารถกําหนดนโยบายและบทบาทในการ
สงเสริมอุตสาหกรรมใหมีการเจริญเติบโตและมีการแขงขันที่เปนธรรม นอกจากนีย้ ังสามารถวัดผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจภายใตบรรษัทฯ เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายในการดําเนินงาน
ที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ได
1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
1.4.1) เพิ่มมูลคาใหกับรัฐวิสาหกิจที่มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรและเชิงพาณิชย โดย
การจัดลําดับความสําคัญและสงเสริมความสําคัญของกิจกรรมที่สรางผลตอบแทนทางธุรกิจใหมีความ
เดนชัดยิ่งขึ้น
1.4.2) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันเชิงพาณิชยใหกับรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจการเชิงพาณิชยระหวางประเทศ
1.4.3) ลดการทํางานซ้ําซอนในกลุม รัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่เชิงสังคมและเชิงพาณิชย โดยการ
แบงแยกหนาที่ดังกลาวออกจากกันอยางชัดเจน และจัดใหมีระบบการชดเชยการดําเนินงานดานสังคม
ใหเปนรูปธรรม ทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถมุงดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไดเต็มกําลังความสามารถ
1.4.4) ระบบตรวจสอบวัดผลการดําเนินงานที่ชดั เจนผลักดันใหรัฐวิสาหกิจตองปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานอยางสม่ําเสมอ
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1.4.5) สงเสริมการบริหารงานใหเปนระบบมืออาชีพ (Professional) ยิ่งขึ้น
1.4.6) ผลตอบแทนตอพนักงานที่เปนระบบ Reward & Punishment จะทําใหเพิ่มแรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจมากกวาระบบที่เปนอยูในปจจุบนั
1.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
1.5.1) ความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของ
นโยบายการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ
1.5.2) ตองอาศัยความรวมมือจากกระทรวงเจาสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ
รวมทั้งความชัดเจนของนโยบายรัฐบาล
1.6) ขอเสนอแนะ
ความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลและความรวมมือจากกระทรวงเจาสังกัดเปนกุญแจสําคัญของ
ความสําเร็จในการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2
2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ
2.2) หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขา
2.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
2.3.1) การยุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ (ร.ส.พ.)
2.3.2) การยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย (บบส.)
2.3.3) การจัดตั้งบริษทั รวมทุนระหวางบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และกลุม
บริษัทเจาของเรือไทย
2.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
2.4.1) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2548 และไดลงประกาศพระราช
กฤษฎีกายุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ
2549
2.4.2) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2548 และไดลงประกาศพระราช
กฤษฎีกายุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2550
2.4.3) บริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด ไดชําระเงินรวมทุนไปแลวจํานวน 100 ลานบาท
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2.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
กรณีการรวมทุนของบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด เนือ่ งจากมีคดีความฟองรองอยูในชั้น
ศาล ทําใหตองกันเงินบางสวนไวเพื่อการดําเนินการในกรณีที่ศาลมีคาํ สั่งใหชดเชยคาเสียหาย หรือ
คาใชจา ยอื่นๆ และไมสามารถชําระคาเงินรวมทุนไดทั้งหมด
2.6) ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด ตองดูแลการจัดตั้งบริษัทรวมทุน
อยางใกลชิด เปการนํารัฐวิสาหกิจเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ จําเปนตองมีการเตรียมความร
อมของรัฐวิสาหกิจในดานตางๆ เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน การปรับครงสรางต
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3
3.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจ
ระยะที่ 1
3.2) หนวยงานรับผิดชอบ
สวนประเมินผล
3.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
3.3.1) สคร. ไดจัดทําหลักเกณฑทั่วไปในการกําหนดแนวทางการวัดคา EVM และคูมือการ
นําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจแลวเสร็จ และใชเปน
เอกสารประกอบการสัมมนาใหแกรัฐวิสาหกิจเพื่อใชในการดําเนินการตามแผนการนําระบบการ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549
3.3.2) สคร. ไดจัดอบรม/ทําความเขาใจใหรัฐวิสาหกิจในการนํา EVM มาใชแลว จํานวน
4 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1-3 เรื่อง เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการ
บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร โดยจัดอบรม/ทําความเขาใจใหแกผแู ทน
กระทรวงการคลัง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผูบ ริหารรัฐวิสาหกิจและเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 30 มกราคม 2549
- ครั้งที่ 4 เรื่อง EVM กับความสําเร็จขององคกร โดยจัดอบรมใหแกผูบริหาร
รัฐวิสาหกิจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549
3.3.3) สคร. ไดกาํ หนดเปน KPI ใหรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการนําระบบ EVM มาใชใน
องคกรของรัฐวิสาหกิจเปาหมายจํานวน 40 แหง นอกจากนี้ยังไดแจงใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการนํา
ระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 โดยให
รัฐวิสาหกิจดําเนินการขออนุมัติหลักการตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และใหคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจกํากับดูแลและจัดทําแผนงาน (Work Plan) และตารางเวลา (Time Frame) ตามขั้นตอน
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ที่ สคร. กําหนด ทั้งนี้ สคร. ไดจดั สงตัวอยางรูปแบบการดําเนินงานตามขั้นตอน เชน ตัวอยางวาระ
การประชุมเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตัวอยางรูปแบบการตั้งคณะกรรมการกําหนด
ทิศทาง และคณะทํางาน EVM ตัวอยางตารางสรุปแผนปฏิบัติการเพื่อนําระบบ EVM มาใช และ
ตัวอยางรางขอกําหนด การจัดจางที่ปรึกษากลาง เปนตน
3.3.4) สคร. ไดผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแผนการนําระบบ EVM มาใช และ
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจรายงานความคืบหนาผลการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนระยะๆ ในวันที่
10 เมษายน 2549 วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ตามลําดับ และได
พบวารัฐวิสาหกิจหลายแหงยังขาดความรูค วามเขาใจอยางแทจริงในการนําระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช สคร. จึงไดจดั การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ใน
หัวขอ “การบริหารจัดการองคกรเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
“การคํานวณกําไรเชิงเศรษฐศาสตรในระดับองคกร” และ “การเชื่อมโยงระบบ EVM กับ Balanced
Scorecard” และเนื้อหาที่จําเปนในการนําระบบ EVM มาใชในระยะที่ 1 (ป 2549) ใหกับตัวแทน
จากคณะกรรมการกําหนดทิศทางและคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจ รวมจํานวนทั้งสิ้น 222 คน
โดยแบงกลุมการสัมมนาออกเปน 4 รุน ตามลักษณะการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รุนละ 3 วัน ดังนี้
- รุนที่ 1 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2549
- รุนที่ 2 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2549
- รุนที่ 3 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2549
- รุนที่ 4 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2549
3.3.5) สคร. ไดจดั ทําแบบประเมินความกาวหนาในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสํารวจความกาวหนาของการดําเนินการนําระบบ EVM มาใชในการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และไดจัดทํารายงานสรุปความกาวหนาในการ
ดําเนินการดังกลาว รายงานตอปลัดกระทรวงการคลังในวันที่ 28 กันยายน 2549
3.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผูบริหารและคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจในกลุม เปาหมายมีความเขาใจในระบบ EVM
และนําความรูม าใชในการดําเนินโครงการ EVM ระยะที่ 2
3.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
3.5.1) คาใชจา ยสูงและขาดการจัดเตรียมงบประมาณไวกอน ทั้งในสวนของรัฐวิสาหกิจและ
สคร.
3.5.2) ผูเชี่ยวชาญในระบบ EVM มีจํานวนจํากัดและมีอัตราคาจางสูงทําใหไมสามารถให
ความสนับสนุนแกรัฐวิสาหกิจไดอยางทั่วถึง
3.6) ขอเสนอแนะ
3.6.1) ควรจัดจางที่ปรึกษาจัดทําแนวทางและหลักการดําเนินการกลางของ สคร. เพื่อให
สามารถใหความสนับสนุนแกรัฐวิสาหกิจไดอยางทั่วถึง
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แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 4
4.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสงเสริมความรูดานวิชาการและบริหารจัดการแกรัฐวิสาหกิจ
4.2) หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
4.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สคร. ดําเนินการจัดโครงการ/สัมมนาใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวนทั้งสิน้ 9 โครงการ ไดแก
4.3.1) โครงการสัมมนากรรมการผูแ ทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ เมือ่ วันศุกรที่ 18
พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองมณฑาทิพย 3 ชั้น 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส
กรุงเทพมหานคร
4.3.2) โครงการสัมมนากรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หองจูปเตอร ชั้น 3 โรงแรม
มิราเคิล แกรนด
4.3.3) โครงการสัมมนาผูบ ริหารรัฐวิสาหกิจ เรื่อง เกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ประจําป พ.ศ. 2549 และการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา เมื่อวันจันทรที่ 30
มกราคม 2549 ระหวางเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร
4.3.4) โครงการพัฒนาผูบ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ หลักสูตร SOE Executive
Program 2006 นวันที่ 11 – 28 พฤษภาคม 2549 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2549 ณ
โรงแรมดุสิต รีสอรท แอนด โปโล คลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
4.3.5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การบริหารจัดการองคกรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตร ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 28 กันยายน 2549 จํานวน 5 รุน ประกอบดวย
รุนละ 3 วัน จํานวน 4 รุน และรุนละ 1 วัน จํานวน 1 รุน
4.3.6) โครงการ CFO State Enterprise Forum ครั้งที่ 1 หัวขอ บทบาท CFO และเทคนิค
การบริหารการเงินของกลุมปูนซีเมนตไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริ
ออท กรุงเทพฯ
4.3.7) การประชุมหารือผูบริหารรัฐวิสาหกิจเพื่อวางแนวทางปฏิบัตใิ นการเบิกจายงบลงทุน
ประจําป พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ มิถุนายน 2549 ณ หองประชุม 401 สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
4.3.8) โครงการสัมมนา เรื่อง การแกไขปญาการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจและแนว
ทางการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี E - auction เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร
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4.3.9) โครงการพัฒนากรรมการผูแ ทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ หลักสูตร Directors
Certification Program : DCP ระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม – 18 ตุลาคม 2549 ในการจัดสง
กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ เขารวมโครงการ ในหลักสูตรของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 6 รุน (Thai of Directors Association : IOD) รวมจํานวน 39 คน
4.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจไดนาํ ความรูในเชิงการบริหารจัดการยุคใหมที่ไดรับไปปรับใชใน
องคกร เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง/ พัฒนาโดยเร็ว และเกิดการสรางเครือขาย
ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจเพื่อการสนับสนุนและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
4.5.1) ความตองการและพื้นฐานความรูของบุคลากรของแตละรัฐวิสาหกิจแตกตางกันทําให
การจัดหลักสูตรฝกอบรมและสัมมนาทําไดคอนขางยากและอาจไมเปนที่สนใจของรัฐวิสาหกิจบางแหง
4.5.2) การฝกอบรมในบางหลักสูตร กลุมเปาหมายมีภารกิจไมสามารถเขารวมการอบรมได
การสงผูแทนเขารวมอบรม/สัมมนาทําใหการจัดอบรม/สัมมนาไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร
4.6) ขอเสนอแนะ
4.6.1) นําผลของการประเมินโครงการฯ มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อจัดทําหลักสูตรในป 2549
และมุงเนนการจัดเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับกลุมรัฐวิสาหกิจ
4.6.2) การวางแผนการดําเนินการในโครงการฝกอบรม/สัมมนา และแจงเวียนรัฐวิสาหกิจ
ลวงหนา เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีเวลาเตรียมความพรอมในการเขารับการฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตร
ตาง ๆ
4.6.3) จัดทําประเมินผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมถึง Performance ของบุคคล
ที่ผานการอบรมหลักสูตรพัฒนาดังกลาว นอกเหนือจากการประเมินผลโครงการในภาพรวม

หนา 19



รายงานประจําป 2549

ประเด็นยุทธศาสตร ลําดับที่ 2 ปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและสภาพแวดลอม
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1
1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสนับสนุนใหมีระบบกํากับดูแลทีเ่ กี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐาน
1.2) หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขา
1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปาหมายของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตองการสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแลในสาขาการใหบริการสาธารณะที่ยังไมไดมีองคกรเฉพาะทําหนาที่กํากับดูแลกิจการ
ในดานราคาและคุณภาพบริการ เชน สาขาพลังงาน สาขาขนสงและสาขาประปา
ชวงปงบประมาณ 2549 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดสนับสนุนใหมีระบบ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจรายสาขา ดังนี้
1.3.1) องคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา
- กระทรวงพลังงานไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา
- ราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ ขณะนี้อยูระหวางยกราง
พ.ร.บ.
- แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)
1.3.2) องคกรกํากับดูแลกิจการน้ําประปา
- กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปา
แหงชาติ (คปช.)
- กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณารวม
ในการแกไขราง พ.ร.บ.ประกอบกิจการน้าํ
1.3.3) องคกรกํากับดูแลกิจการขนสง
- จัดจางบริษทั ที่ปรึกษาแนวทางการปฏิรูปการกํากับดูแลสาขาขนสง
- จัดจางบริษทั ที่ปรึกษาจัดทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (SOE Framework)
1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
1.4.1) องคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา
ภาครัฐใหความสําคัญในการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการสาขาพลังงาน เพื่อ
แบงแยกหนาที่ในดานการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลออกจากกันอยางชัดเจน โดย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง
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แนวทางการกํากับดูแลกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ โดยมีมติในเรื่องที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล
กิจการกาซธรรมชาติ ดังนี้
1.4.1.1) เห็นควรใหมีการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
.... โดยใหมีการกํากับดูแลที่ครอบคลุมถึงกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ เพื่อใหการกํากับดูแลกิจการ
พลังงานมีประสิทธิผลสูงสุดในระยะยาวตอไป
1.4.1.2) เห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฏีกากําหนดอํานาจ
สิทธิ และประโยชนของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการ
กํากับกิจการกาซธรรมชาติ เพื่อรับโอนอํานาจมหาชนของรัฐในขอ 1.2 จาก บมจ. ปตท. ไปยัง
คณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ หากการตรากฎหมายกํากับกิจการพลังงานแลวเสร็จ อํานาจหนาที่
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.
2544 จะสิ้นสุดลงตามความในมาตรา 26 แหงพ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ
กระทรวงการคลังในฐานะผูถ ือหุนในรัฐวิสาหกิจในกิจการพลังงาน ไดเรง
ผลักดันใหมีการจกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานดังกลาว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ยกรางเพื่อนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ไดรวมกับ กระทรวงพลังงาน
ดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) พ.ศ. 2544 เพื่อจํากัดอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่ไดบญ
ั ญัติไวใหแก บมจ. ปตท. ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยและใหโอน
อํานาจดังกลาวไปยังคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการ
แขงขันทางธุรกิจ และเสริมสรางระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดใหเกิดขึ้นอยางสมบูรณ
1.4.2) องคกรกํากับดูแลกิจการน้ําประปา
ภาครัฐใหความสําคัญในการปฏิรูประบบการกํากับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจดาน
สาธารณูปโภคโดยเฉพาะดานน้ําประปา จึงไดตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการ
ประปาแหงชาติ (คปช.) เพือ่ ทําหนาที่กาํ กับดูแลกิจการประปา และคปช.ไดมีคําสัง่ ให
กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณายกรางกฏหมายวาดวยการประกอบกิจการ
ประปา โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)เปนประธานอนุกรรมการ เพื่อ
รางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้าํ พ.ศ. .... ซึ่งไดเสนอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว
แตมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฏร พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 สํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณารางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา
พ.ศ. .... อีกครั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเพิ่มเติมโดยนําขอคิดเห็นของหนวยงานตางๆ
มารวมพิจารณาดวย คปช.จึงมีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ใหกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาขอคิดเห็นของหนวยงานตางๆ กอนจึงเสนอตอ คปช.เพื่อนําเสนอตอสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยในปจจุบนั กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดพิจารณารวมในการแกไขราง พ.ร.บ.ประกอบกิจการน้าํ ในสวนที่มีความซ้ําซอนกับ
พ.ร.บ. ประกอบกิจการประปา พ.ศ. ....
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1.4.3) องคกํากับดูแลกิจการขนสง
สคร. ไดใหการสนับสนุนการปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการสาขาขนสงมาตัง้ แตป 2541
เนื่องจากมีรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสงจํานวนมากและมีผลดําเนินการขาดทุน การปรับโครงสรางองคกร
ของรัฐวิสาหกิจสาขาขนสงเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค
หากมีการกํากับดูแลในดานราคาและคุณภาพบริการที่ชัดเจน ดังนั้น สคร. จึงไดประสานงานเพื่อขอ
ความรวมมือจากองคการระหวางประเทศจัดหาผูเชี่ยวชาญมาศึกษา เสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการ
กํากับดูแลสาขาขนสง เริ่มจากการไดรับความรวมมือ GTZ จากประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
การศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบขนสงมวลชนโดยรถโดยสารประจําทางแลวเสร็จและใชเปนแนว
ทางการยกรางแผนฟนฟูกจิ การขององคการขนสงมวลชนในปจจุบนั
ในปงบประมาณ 2549 สคร. ไดรบั ความรวมมือจาก Australian Agency for
International Development (AusAid) จากประเทศออสเตรเลียศึกษาตนทุนการใหบริการเดินรถของ
ขสมก. และจัดทํา financial model เพื่อใชศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการเดินรถเพื่อใชประกอบการ
กําหนดราคาคาบริการ และยกรางสัญญาจางเดินรถประจําทางตามคุณภาพบริการ Performance Base
Contract รวมทั้งจัดอบรมเจาหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของและพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เพื่อสรางความเขาใจนําแผนไปสูภ าคปฏิบัตไิ ดอยางแทจริง พรอมทั้งไดใหทนุ ไปศึกษาดูงานที่
ประเทศออสเตรเลียในระยะสั้นดวย
1.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
1.5.1) การสนับสนุนใหมีการปฏิรูประบบการกํากับดูแลระบบการกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับ
การบริการโครงสรางพื้นฐานมีปญหาและอุปสรรคเนื่องจากมีการเปลีย่ นรัฐบาลบอยครั้งในชวงที่ผาน
มา ทําใหตองนําเสนอขอนโยบายจากรัฐบาลหรือรัฐมนตรีประจํากระทรวงเจาสังกัดและ
กระทรวงการคลังใหมทุกครั้ง รวมทั้งเมื่อมีรัฐบาลใหมมักจะเปลียนนโยบายใหม ทําใหตองใชเวลา
เพิ่มเติมและปรับปรุงการศึกษาโดยไมสามารถเริ่มดําเนินการโครงการได
1.5.2) กระทรวงการคลังจะทําหนาที่เปนผูสนับสนุนในการปฏิรูประบบการกํากับดูแล แตผู
ที่มีบทบาทหลักในการกํากับดูแลคือกระทรวงเจาสังกัด ทําใหไมสามารถผลักดันระบบการกํากับดูแล
ที่เกี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐานไดอยางเต็มที่
1.6) ขอเสนอแนะ
กระทรวงตนสังกัดควรเรงรัดการพิจารณาระบบการกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับการบริการ
โครงสรางพื้นฐาน ใหแลวเสร็จโดยเร็วเนื่องจากระบบดังกลาวเปนระบบที่มีความสําคัญตอการ
ใหบริการโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอรัฐและเอกชน
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ประเด็นยุทธศาสตร ลําดับที่ 3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1
1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
1.2) หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
1.3.1) สคร. ไดจัดทําแนวทางปฏิบตั ิสําหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยมอบใหแก
กรรมการรัฐวิสาหกิจในการสัมมนา เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1.3.2) สคร. จัดสัมมนากรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หองจูปเตอร ชั้น
3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถนําเสนอแนวทาง กลไกและเครื่องมือที่จะกํากับดูแลใหรัฐวิสาหกิจมีมาตรฐานการ
จัดการทีด่ ี สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกีย่ วของทุกฝายได
1.3.3) สคร. กําหนดหลักเกณฑใหกรรมการรัฐวิสาหกิจตองผานการอบรมหลักสูตร
มาตรฐานสําหรับกรรมการ โดยจัดทําหนังสือเวียนแจงใหรัฐวิสาหกิจทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
เปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549
นอกจากนี้ สคร. ไดประสานงานกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อ
จัดสงกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังเขารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานสําหรับกรรมการ
1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูในเรือ่ งการ
กํากับดูแลที่ดี ซึ่งสงผลใหรัฐวิสาหกิจมีผลการดําเนินงานทีด่ ีขึ้น มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได ตลอดจนเปนการสรางความมั่นใจ ใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และประชาชน
1.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
1.6) ขอเสนอแนะ
1.6.1) จัดใหมีการประเมินการกํากับดูแลทีด่ ี และการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจเปน
ประจําทุกป
1.6.2) ผลักดันใหกรรมการรัฐวิสาหกิจผานการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลที่ดี เชน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
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แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2
2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหแกประชาชน
2.2) หนวยงานรับผิดชอบ
สวนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
2.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สคร. ไดดาํ เนินการเสริมสรางความรูความเขาใจในนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประจําป
2549 ดังนี้
ลําดับที่
1.

2.

3.

กิจกรรม
การจัดประชุมเรื่อง แนวทางการ
สรางความเขาใจในนโยบายการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ รวมกับ
รัฐวิสาหกิจจํานวน 16 แหง

ผลที่ไดรับ
รัฐวิสาหกิจหลักที่มีบทบาทสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจมีความเขาใจตอนโยบายการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจและสามารถนําไปขยาย
ผลไดถูกตองตรงกัน และครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ซึ่งจะทําใหการดําเนินการ
ประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
การจัดทําแผนกลยุทธโครงการการ แผนดําเนินการในการสรางความรูความ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ เขาใจตอนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจใน
ถึงนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา
มติตา งๆ ทั้งทีเ่ ปนแผนภายในของ สคร.
รัฐวิสาหกิจ
และแผนดําเนินการตอรัฐวิสาหกิจ
กําหนดกระบวนการสรางการมีสวน เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนตอ
การกําหนดนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
รวมจากผูที่เกี่ยวของในการจัดทํา
แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจสู
ทศวรรษใหม

2.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
2.4.1) รัฐวิสาหกิจที่มีแผนที่จะแปลงสภาพ และแปลงสภาพหรือแปรรูปไปแลว จํานวน 16
แหง มีความรุความเขาใจในนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อกอใหเกิดความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
2.4.2) สคร. มีทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน และสามารถนํามาใชเปนแนวทางใน
การสรางความรูความเขาใจแกรัฐวิสาหกิจ
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2.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
2.5.1) นโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก และ
เปนนโยบายทีม่ ีความละเอียดออน โดยเฉพาะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค การ
สรางความเขาใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
2.5.2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยครั้งทําใหเปนอุปสรรคที่สําคัญในการสรางรูความ
เขาใจที่ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
2.6) ขอเสนอแนะ
2.6.1) ในการกําหนดนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจควรมีกระบวนการสรางการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
2.6.2) ควรมีการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน โดยใช
เครื่องมือทางการประชาสัมพันธที่เหมาะสม
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ประเด็นยุทธศาสตร ลําดับที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร.
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1
1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร สคร. ตามทีก่ ําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
1.2) หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
1.3.1) ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานการพัฒนาบุคลากรของ สคร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยดําเนินการได 8 โครงการหลัก 13 โครงการยอย ประกอบดวย
โครงการหลักที่สําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สคร. ที่ปฏิบัติงานทั้งในกลุม
ผูบริหาร และผูปฏิบตั ิงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน เชน โครงการเสริมสรางสมรรถนะ
ผูบริหารเพื่อรองรับนโยบายและภารกิจตามยุทธศาสตร โครงการ SEPO Development Program
สําหรับบุคลากรในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน โครงการสรางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ สคร.
ใน 3 กลุม รวมถึงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานใน สคร. ในดานอื่น ๆ ใน
ลักษณะ In-House Training โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคการ (Organization Development :
OD) พรอมดําเนินการจัดสงขาราชการเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนากับหนวยงานภายนอก รวม
48 หลักสูตร นอกจากนี้ยังดําเนินการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจโดย
การวาจางที่ปรึกษาจัดทําการวิจัยเชิงประเมินผล
1.3.2) ผลการดําเนินงานตามโครงการฯ เปรียบเทียบกับตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิราชการของ
สคร. ประจําป 2549 ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร สามารถดําเนินการไดดังนี้
1.3.2.1) ความสําเร็จของแผนการจัดการความรูของ สคร. มีระดับผลการประเมิน
ตนเอง 5 จาก 5 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็นยอย
ไดแก ระยะเวลาในการจัดสง คุณภาพของแผนฯ และการดําเนินงานตามแผนฯ
1.3.2.2) รอยละ 80 ของขาราชการ สคร. ที่ไดรบั การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงานไมต่ํากวา 5 วัน/คน/ป ซึ่งผลการดําเนินงานพบวาในชวง 12 เดือน พบวาขาราชการ สคร.
94 คน ไดรับการฝกอบรมฯ ไมต่ํากวา 5 วัน จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 97.87
1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
1.4.1) บุคลากร สคร. ไดรบั ความรู พัฒนาทักษะเปนไปตามขีดสมรรถนะ (Competency)
ของสายงาน ตรวตามความตองการในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
1.4.2) บุคลากร สคร. มีโอกาสพัฒนาตนเองในระดับผุเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปฯภารกิจ
หลักของ สคร. เพื่อนําความรูความชํานาญมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในระยะยาว
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1.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
1.5.1) ความลาชาอันเกิดจากกระบวนการในการวางแผนกําหนดหลักสูตร สงผลตอ
กําหนดเวลาการดําเนินงานจัดฝกอบรม โดยเฉพาะในหลักสูตรหลัก ทําใหการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผนฯ ทีว่ างไว
1.5.2) การฝกอบรมในบางหลักสูตร กลุมเปาหมายมีภารกิจไมสามารถเขารวมการอบรม
ได การสงผูแทนเขารวมอบรม/สัมมนาทําใหการจัดอบรม/สัมมนาไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร
1.5.1) ความตองการและพื้นฐานความรูของบุคลากรแตกตางกัน โดยไมมีการทดสอบ
เบื้องตน (Pre – Test) เพื่อการจัดกลุมชัน้ เรียน
1.6) ขอเสนอแนะ
1.6.1) ควรเรงดําเนินการวางแผนจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ สคร. ในลักษณะขแง
balanced Scorecard โดยยึด Competency ที่เปนสมรรถนะของกลุมสายงานตาง ๆ เปนหลักในการ
วางแผนจัดทําการพัฒนา พรอมทั้งนําผลการประเมินหลักสูตรตาง ๆ รวมทั้งผลการศึกษาวิจัยเพือ่
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมาเปนแนวทางในการจัดทําตอไป
1.6.2) การสนับสนุนจากผูบ ริหารระดับสูงและการกําหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน จะมีสวนชวยใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จไดตามทีค่ าดหวัง
1.6.3) การบูรณาการแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมกับการพัฒนาทีจ่ ัดดําเนินการในแต
ละปใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน จะมีสวนชวยใหเกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2
2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการบริหารจัดการองคความรู
2.2) หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
2.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
2.3.1) การจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
2.3.1.1) สคร. ไดแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief of Knowledge
Officer : CKO) เพื่อดําเนินการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร. กําหนด
2.3.1.2) ไดจดั ทําแผนการจัดการความรูสง สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2549 และไดปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2549
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2.3.2) การดําเนินการตามกระบวนการของแผนการจัดการคามรู
2.3.2.1) การบงชี้ความรู กําหนดองคความรูในเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) เปนไปตามแผนการจัดการความรูที่กําหนดเปาหมายไวในปจจุบัน
2549
2.3.2.2) การสรางและแสวงหาความรู โดยดําเนินการผานโครงการ SEPO
Development Program การจัดสง AO ไปอบรมสัมมนาการพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ อยูระหวางจัดทําฐานขอมูล
2.3.2.3) การจัดการความรูใหเปนระบบ โดยการจัดเก็บขอมูลในหัวขอ EVM ใน
intranet / รวบรวมเอกสารขอมูลไวท่ี EVM Center เพื่อการศึกษาคนควา
2.3.2.4) การประมวลและกลั่นกรองความรูผานกระบวนการตางๆ ไดแก
การศึกษาผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ EVM ในทุกรัฐวิสาหกิจ / การจัดทําสรุปผลความกาวหนาของ
การนํา EVM มาใชในทุกรัฐวิสาหกิจ / ศึกษาปญหาอุปสรรคของการนํา EVM ไปใชในรัฐวิสาหกิจแต
ละประเภทกิจการ / การสรางผูเชี่ยวชาญดาน EVM
2.3.2.5) การเขาถึงความรูโดยการเผยแพรหลักสูตร EVM และเอกสาร
ประกอบการอบรมใน intranet และ e – filing / เผยแพรความรูเรื่อง EVM / ประชาสัมพันธ
โครงการฝกอบรมสัมมนาโดยใชสเยงตามสาย / การจัดทําปายประชาสัมพันธ / การแจงเวียน /
EVM Center /หองสมุด สคร. และภายนอก /การสรางผูเชี่ยวชาญดาน EVM
2.3.2.6) การแบงปนความรูโดยจัดโครงการ Happy Hour เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณระหวางกันใน สคร. /การจัดประชุม CFO Forum เพื่อใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันกับผูบ ริหารและเจาหนาที่ สคร. ในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางานรวมกัน
2.3.2.7) การเรียนรู ไดดาํ เนินการโดยสนับสนุนใหมีการเรียนรูดวยตนเอง โดย
ประสานงานกับหนวยงานอืน่ เพื่อขอใชหองสมุดรวมกัน ไดแก หองสมุดกรมธนารักษ หองสมุด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง หองสมุดกรมบัญชีกลาง / จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
บุคลากร 1 คน ตอ 1 เครื่อง พรอมการติดตั้งระบบเครือขาย
2.3.2.8) การเตรียมการและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ดําเนินการใหมกี ารสราง
คานิยม จรรยาบรรณของการเปนขาราชการที่ดี ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธในหนวยงานโดย
การจัดสัมมนา OD และจัดกิจกรรมรวมกัน
2.3.2.9) การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ไดแก EVM Center เสียงตามสาย
ระบบ intranet บอรดประชาสัมพันธ
2.3.2.10) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงความรูตาง ๆ
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2.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
2.4.1) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใน สคร. ทีต่ ระหนักถึงคุณคาของความรู
ทั้งที่อยูในรูปของการไดรับและการถายทอดใหกับผูอื่น และใหความสําคัญกับความรู ความชํานาญ
อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณของผูปฏิบัติงานในองคกร
2.4.2) เกิดศูนยกลางความรูขององคกรที่ทุกคนสามารถเขาถึงความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูได
โดยงาย
2.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
2.5.1) ชวงเวลาที่จัดอบรมหรือเรียนรูมักจะไมเอือ้ อํานวยตอการเขารวมฟง จึงจําเปนตอง
เพิ่มรูปแบบการเรียนรู/การพัฒนาอืน่ ๆ เชน e – learning การสอนงาน ฯลฯ
2.5.2) ตัวชี้วัดบางตัวอาจจะถูกกําหนดใหวดั ในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม จึงควรปรับเปลี่ยน
ใหเหมาะสมและสามารถใหทุกคนในองคกรรับทราบทั่วกัน
2.5.3) ระบบการจัดเก็บความรู ตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย รวมถึงระบบการ
สืบคนที่เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการใหเขาถึงความรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.6) ขอเสนอแนะ
2.6.1) ตองเผยแพรแนวคิด ความสําคัญของการจัดการความรูใหแกบุคลากรทุกคนใน
สคร. ใหเกิดความเขาใจและเห็นประโยชนรวมกัน เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ รวมถึงการไดรบั การสนับสนุนจากผูบริหารทุกระดับ
2.6.2) การวางแผนและกําหนดขั้นตอนการจัดการความรู ตองดําเนินการอยางเปนระบบ
และมีความเกีย่ วของ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง

แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3
3.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ
3.2) หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยสารสนเทศ
3.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
3.3.1) มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน เชน printer และ scanner ที่เพียงพอ
สําหรับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สคร. โดยไดติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอรไดตาม
เปาหมายที่วางไวคือพนักงานของ สคร. ทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติงาน รวมทัง้
เชื่อมตออุปกรณดังกลาวเขาดวยกันผานระบบเครือขาย เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ระบบเครือขายและอุปกรณตอพวงที่ไดตดิ ตั้งภายใน สคร. นั้น มีทั้งระบบเครือขายแบบมีสาย
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(LAN) และระบบเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN) เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางที่ปฏิบตั ิงานอยูภ ายในสํานักงานไดรับความสะดวกในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ในการ
ติดตอสื่อสาร
3.3.2) มีการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลและประมวลผลระดับสูง ไดแก ระบบฐานขอมูล
รัฐวิสาหกิจ ระบบฐานขอมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ระบบฐานขอมูลบริหารหลักทรัพย และระบบ
คลังขอมูลประยุกตโดยไดพฒ
ั นาเสร็จสมบูรณตามเปาหมายและพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน
3.3.3) มีระบบสํารองและกูคืนขอมูลที่ทันสมัยตามเปาหมายที่กาํ หนดไว โดยระบบทีไ่ ดรับ
การพัฒนาขึ้นนั้นอยูภายใตโครงการคลังขอมูลประยุกต ซึ่งระบบจะทําการสํารองขอมูลแบบ Full
system ลงบนทั้ง SAN Storage และ Backup tape เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงาน เชน
เมื่อขอมูลในระบบหลักเสียหายก็สามารถกูคืนไดจาก SAN Storage ในกรณีเกิดปญหาจากภัยพิบตั ิที่
ทําใหระบบทั้งหมดถูกทําลาย ก็สามารถติดตั้งอุปกรณใหมโดยกูขอมูลทั้งหมดจาก Backup tape ได
เชนกัน
3.3.4) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไดติดตั้งอุปกรณสําหรับรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามเปาหมายที่วางไว เชน มี Firewall Antivirus IPS IDS และอุปกรณเครือขายที่จําเปน
ตามเปาหมายของโครงการ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัย และมีการวางแผนในการทดสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัยตางๆ อยางตอเนือ่ ง
3.3.5) มีระบบสารสนเทศสําหรับบริหารงานสํานักงานโดยเปนระบบทีใ่ ชในการบริหารงาน
ภายในของ สคร. ไดแก ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (eOffice) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูลบุคคลากร และระบบขอมูลขาวสารภายใน
(e-Filing) เพื่อลดปริมาณการจัดเก็บเอกสารที่เปนกระดาษและลดขั้นตอนและเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดทํา web site ของ สคร. เพื่อใชในการเผยแพรขาวสารสูประชาชน
3.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
3.4.1) ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ สคร. สามารถรับบริการทางสารสนเทศ
ไดอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง ผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะหรือแบบพกพาที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.4.2) ผูปฏิบตั ิงานทางดานการวิเคราะหของ สคร. สามารถไดรับความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานจากการใชระบบจัดการฐานขอมูลและประมวลผลระดับสูง ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยให
สามารถรับทราบขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา รวดเร็วในการสืบคน มีรปู แบบและมิติที่หลากหลายเหมาะ
สําหรับการวิเคราะหผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
3.4.3) สามารถมั่นใจไดวา ขอมูลที่ไดรับการบันทึกลงในระบบฐานขอมูลนั้น จะไมเสียหาย
หรือสูญหาย เนื่องจากมีระบบสํารองและกูค ืนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งขอมูลจะไมรั่วไหลสู
สาธารณะ เพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งประกอบไปดวยซอรแวรและฮารดแวรที่ทันสมัย
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ปองกันอยู และมีการกําหนดสิทธิการใชงานของขอมูลโดยไดกาํ หนด user account ใหกับขาราชการ
และลูกจางของ สคร. ทุกคน
3.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
3.5.1) ผูบริหาร สคร. ไมคอยใหความสําคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทาที่ควร
3.5.2) สคร. ขาดแคลนบุคคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเขามาดูแลระบบงานที่
เพิ่มขึ้นอยางจริงจัง รวมทั้งขาดแคลนบุคคลากรในการศึกษาและติดตามเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหมของโลกสารสนเทศ
3.5.3) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนทางสารสนเทศ
3.6) ขอเสนอแนะ
3.6.1) สคร. ควรเพิ่มบุคลากรทางสารสนเทศใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบงานจะไดมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.6.2) สคร. ควรใหความสําคัญและจัด Career Path สําหรับบุคคลากรทางสารสนเทศ
โดยเฉพาะ เพือ่ สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรทางดานนี้
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สวนที่ 3 : รายงานการเงิน
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
(ยังไมผานการตรวจสอบรับรองโดยผูตรวจสอบบัญชี)
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
หนวย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
พักครุภัณฑ
งานระหวางกอสราง
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2549

5
6

1,795,523,317.31
7,500.00

2548

4,889,027,603.40

7
8

74,562,735.79
497,094.90
1,870,590,648.00

6,482,216.15
46,152,326.88
298,989.86
7,500.00
4,941,968,636.29

9
10

1,029,545,060.07
26,842,266.84
83,612.92
23,000,000.00
1,029,595,420,939.83

12,366,730.08
12,366,730.08

1,031,466,011,587.83

4,954,335,366.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2549

2548

หนี้สินและสวนทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
เงินรับฝาก
รายไดแผนดินรอนําสง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

11

รวมหนี้สิน

(12,844.25)
89.17
3,038,369,602.27
3,038,356,847.19

6,454,283.18
508,285.16
247,649,654.09
397,412,022.91
96,503.30
652,120,748.64

1,000,000.00
600,215,291.78
601,215,291.78

-

3,639,572,138.97

652,120,748.64

1,033,640,810,779.94
(2,972,518,326.86)
(2,841,853,004.22)
1,027,826,439,448.86

8,600,048.64
4,293,614,569.09
4,302,214,617.73

1,031,466,011,587.83

4,954,335,366.37

สวนทุน
ทุน
ขาดทุนสุทธิ
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
รวมสวนทุน

12

รวมหนี้สินและสวนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
หมายเหตุ

2549

2548

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล :
รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินกูของรัฐบาล (SAL)
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น :
รายไดแผนดิน
หัก T/E สวนราชการโอนให บก.
T/E โอนรายไดแผนดินโอนให บก.
คาใชจายระหวางสวนราชการ – ป. คลัง
รายไดคาธรรมเนียมและการใหบริการแกหนวยงานของรัฐ
รายไดเงินนอกงบประมาณ
ดอกเบี้ยเงินฝาก-สถาบันการเงินอื่น
รายไดงปม. & ถอนคืนรายได-Rel
รายไดอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดระหวางหนวยงาน
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจาก CGD
รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
รายไดระหวางหนวยงาน-โอนระหวางหนวยงาน
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

2,763,652,396.96
2,763,652,396.96

787,083,083.91
11,871,320.00
798,954,403.91

76,901,017,114.29
4,919,650,214.12
76,901,123,828.49
4,930,809,989.08
(9,850,566,917.40)
46,499,747.91
11,742,392,797.07
11,788,982,544.98

61,067,639,886.59
30,225.00
47,926,557.06
7,000,000.00
1,251,596,400.00
3,542,827.54
1,268,183,078.77
5,938,611,314.63
1,001,042.35
69,585,531,331.94

14,552,544,941.94

70,384,485,735.85
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คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายในการดําเนินงาน
รายไดแผนดินนําสงคลัง
คาเสื่อมราคา
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายอื่น ๆ
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ

14

15

28,630,813.94
224,176.08
7,389,399.00
1,120,630.00
11,515,034.44
1,837,772.22
7,623,778,525.72

26,664,988.32
4,996,393,090.21
61,067,639,886.59
173,201.64
-

7,674,496,351.40

66,090,871,166.76

(2,972,518,326.86)

4,293,614,569.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549
1. ขอมูลทั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 สังกัดกระทรวงการคลัง ตัง้ อยูเลขที่ ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีขาราชการ
จํานวน 90 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ลูกจางชั่วคราว จํานวน 8 อัตรา และ
พนักงานราชการจํานวน 22 อัตรา
2. นโยบายบัญชีที่สําคัญ
2.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง
(Accrual basis) ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี ตามปงบประมาณเริ่มตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป
2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดหรือสินทรัพยที่เปรียบเสมือนเงินสด เชน เช็ค
ตั๋วแลกเงิน ฯลฯและเงินลงทุนระยะสั้นที่เปนเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน รับรูต ามมูลคาที่ตราไว
2.3 เงินทดรองราชการ บันทึกรับรูเมื่อไดรับเงิน ควบคูไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับ
จากคลัง
2.4 เงินฝากคลัง แสดงในราคาตามมูลคาที่ตราไว
2.5 ลูกหนี้เงินยืม บันทึกรับรูต ามจํานวนเงินในสัญญายืมไมวาจะจายใหยืมจากเงินงบประมาณ
หรือเงินนอก-งบประมาณ และไมตั้งคาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
2.6 รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ บันทึกเปนรายไดจากเงินงบประมาณคางรับ ณ วันที่
จัดทํารายงาน หรือณ วันสิ้นปงบประมาณ ตามจํานวนเงินงบประมาณที่ยังไมไดรบั ตามฎีกาเงิน
เหลื่อมจาย เงินกันไวเบิกเหลื่อมป หรือเงินงบประมาณคางเบิกขามป
2.7 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาวัสดุคงเหลือตามวิธีเขากอนออกกอน
2.8 เงินลงทุนระยะสั้น หมายความถึงเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป แสดงตาม
มูลคาที่ตราไว
2.9 เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบาย
บัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 กําหนดใหบนั ทึกเงินลงทุนที่ไดรับครั้งแรกในราคาทุนและ
ปรับมูลคาหลังจากนั้นตามประเภทของเงินลงทุน ดังนี้
2.9.1 เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาด ใหหนวยงานตั้งราคา
หลักทรัพยใหม โดยใชราคายุติธรรม ณ วันที่จัดทํารายงาน ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับราคา
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ยุติธรรมของเงินลงทุนกรณีเปนหลักทรัพยเพื่อคาใหปรับเขาบัญชีกําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลคา
เงินลงทุน กรณีเปนหลักทรัพยเผื่อขายปรับเขาบัญชีกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน
2.9.2 เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด หรือเงินลงทุนทั่วไป ใหหนวย
งานวัดมูลคาเงินลงทุน ณ วันที่จัดทํารายงานดวยราคาทุน
2.9.3 เงินลงทุนในบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหนวยงานผูลงทุนสามารถมีอทิ ธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญเหนืออีกหนวยงานหนึ่ง หรือสามารถควบคุมหนวยงานที่ไปลงทุนได ตงอบันทึก
บัญชีเงินลงทุนดวยวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) โดยการปรับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้น หรือลดลงดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกิจการที่ไปลงทุนตามสัดสวนที่รัฐบาลมีสว นได
เสีย
กําหนดแนวการยกยอดขอมูลเงินลงทุนเปนยอดยกมาสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548
และการบันทึกรายการเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้
(1) เงินลงทุนในบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือครองตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป
จะบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) การยกยอดเงินลงทุนดังกลาวบันทึก
ดวยมูลคาสินทรัพยสิทธิของกิจการที่ไปลงทุนตามสัดสวนที่ รัฐบาลถือครอง และ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีใหปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนดวยสวนไดเสียในผลการดําเนินงานของบริษัทหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้นตามสัดสวนที่รัฐบาลถือครอง
(2) เงินลงทุนในบริษัทที่รัฐบาลถือครองต่ํากวารอยละ 20 บันทึกบัญชีเงินลงทุน
ตาม วิธีราคาทุน (Cost Method) ดังนี้
- เงินลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหบันทึกยกยอด
มูลคาเงินลงทุนดวยราคาทุน กรณีไมทราบราคาทุนใหใชราคายุตธิ รรม ผลตางระหวางราคาทุนกับ
ราคายุตธิ รรมของเงินลงทุน ณ วันยกยอด ใหปรับเขาบัญชีกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงิน
ลงทุนดวย
- เงินลงทุนในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหบันทึกยก
ยอดมูลคาเงินลงทุนดวยราคาทุน กรณีไมทราบราคาทุนใหใชราคามูลคาสินทรัพยสทุ ธิของกิจการที่ไป
ลงทุน ตามสัดสวนที่รัฐบาลถือครอง และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีใหแสดงมูลคาเงินลงทุนดวย
ราคาตามบัญชี
(3) เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตถือเปน
หลักทรัพยในความตองการของตลาด เชน หนวยลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคํานวณมูลคายุตธิ รรม
ของหนวยลงทุนและเผยแพรตอสาธารณชน ใหบันทึกยกยอดมูลคาเงินลงทุนดวยราคาทุน ผลตาง
ระหวางราคาทุนกับราคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันยกยอด ใหปรับเขาบัญชีกําไรหรือขาดทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนเขาบัญชีกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน
ในทางปฏิบัตยิ ังมีขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับขอมูลที่จะใชบนั ทึกยกยอด
กรมบัญชีกลางมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
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(1) ยอดยกมาของเงินลงทุนในบริษัทจํากัด ที่รัฐบาลถือหุนต่าํ กวา 20% ซึง่ ไดมา
โดยนิติเหตุเปนบริษัททีไ่ มไดจดทะเบียนในตลาดหลักมรัพย และไมไดสงงบการเงินกับกระทรวง
พาณิชยเปนเวลานาน สคร. ไมมีขอมูลราคาทุนและมูลคายุติธรรมในปจจุบันหุน ของหุนเหลานี้ สวน
มูลคาที่เคยตีราคาไวตั้งแตอดีตในขณะที่มกี ารริบทรัพยและยึดหุนมาไมอาจใชเปนมูลคาปจจุบันได
เพราะไมไดมกี ารปรับลดลงมาใหสะทอนถึงมูลคาปจจุบัน จึงเห็นควรใชวิธีเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนหุน ดังกลาว ไวในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2548 กอนจนกวาจะเกิดความ
ชัดเจนในเรื่องมูลคาปจจุบันที่จะใชบันทึกบัญชี
(2) กรณีการยกยอดขอมูลเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547
จะใชมูลคาสุทธิตามบัญชีชองกิจการที่ปรากฎอยูในงบการเงินปลาสุดเทาที่มีขอมูล ไมวาจะเปนงบ
การเงินที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวหรือไมก็ตาม เชนใชมลู คาสุทธิตามบัญชี
ของกิจการที่ปรากฎอยูในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ได พรอมทั้งเปดเผยรายละเอียดไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(3) การปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
เพื่อใหสะทอนถึงสวนไดเสียของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากผลการดําเนินงานในกิจการที่รัฐ
ไปลงทุนในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีป 2548 ใชขอมูลจากงบการเงินปลาสุดเทาทีม่ ีขอมูล จาก
ตัวอยาง ขอ 2 ปรับปรุงเงินลงทุนของกิจการดังกลาวดวยผลการดําเนินงานของกิจการที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี ป 2546 หากในขณะที่ทําการปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนสําหรับป
2548 สคร. มีเพียงขอมูลจากงบการเงินป 2546 ของกิจการที่ไปลงทุนเปนปลา สุด พรอมทั้งเปดเผย
รายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(4) รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพยติดลบ จะไมบนั ทึกดวยยอดติดลบ เนื่องจากถือวา
รัฐบาลไมไดตกลงรับภาระชําระหนี้ทั้งหมดแทนรัฐวิสาหกิจแหงนั้น ณ วันที่ยกยอดเงินลงทุน การ
จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชวยเหลือรัฐวิสาหกิจเปนบางป เปนเพียงแตการจายเงินอุดหนุนให
รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินงานตอเนื่องไปไดเทานั้น ควรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(5) กรณีรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่รัฐถือหุนต่ํากวา 20% ที่มรี อบปบัญชีสนิ้ สุด ณ
วันที่ 30 ธันวาคม จะใชขอมูลดังกลาวบันทึกรายการยกยอด และบันทึกรายการปรับปรุงเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยอมใหกิจการผูลงทุนและกิจการที่ไป
ลงทุนใชรอบระยะเวลาบัญชีตางกันไดไมเกิน 3 เดือน ในการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และ
การจัดทํางบการเงิน
2.10 อาคารและอุปกรณ
- อุปกรณและครุภัณฑ แสดงในราคาทุน โดยมีมูลคาตอหนวย ตอชุด หรือ
ตอกลุม ตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไปเฉพาะที่ซื้อหรือไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545 สําหรับ
รายการที่จัดซือ้ หรือไดมาในปงบประมาณ 2546 เปนตนไป จะรับรูเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 5,000
บาทขึ้นไป
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2.11 เจาหนี้ บันทึกรับรูเจาหนี้จากการซื้อสินคาและบริการ เมื่อหนวยงานไดตรวจรับ
สินคาและบริการ และสินทรัพยจากผูขายแลว แตยังมิไดชําระเงินและสามารถระบุมูลคาสินคา และ
บริการไดชัดเจน
2.12 คาใชจายคางจาย ที่เกิดจากขอกําหนดของกฎหมาย ขอตกลงในสัญญา หรือจาก
บริการที่ไดรับแลว เชนเงินเดือน หรือคาจางคางจาย คาใชจายในการดําเนินงานคางจาย ดอกเบีย้ คาง
จาย เมื่อเกิดคาใชจายโดยการประมาณคาตามระยะเวลาที่เกิดคาใชจายนั้น และใบสําคัญคางจายจะ
บันทึกรับรูเมือ่ ไดรับใบขอเบิกเงินจากขาราชการ หรือลูกจาง รวมถึงการรับใบสําคัญที่รองจายจากเงิน
ทดรองราชการ
2.13 รายไดรับลวงหนา บันทึกรับรูรายไดรบั ลวงหนา เมื่อไดรับเงินตามแผนการใช
จายเงิน รวมถึงการรับเงินสนับสนุน
2.14 เงินรับฝาก รับรูเมื่อไดรับเงิน
2.15 ทุน เปนผลตางระหวางสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งบันทึกเมื่อเริ่มปฏิบัตติ ามระบบ
บัญชีเกณฑคงคาง
2.16 รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรับเงินจากคลัง กรณีเปนเงิน
งบประมาณจายขาดจากรัฐบาล หรือไดรับเงินงบประมาณที่เบิกเพื่อจายชําระภาระผูกพันและรับรูเมื่อ
ไดรับแจงหลักฐานการจายเงินใหผูมีสิทธิ์กรณีเปนการเบิกหักผลักสงหรือเปนการจายตรงจากรัฐบาล
2.17 รายไดจากเงินนอกงบประมาณ รับรูเมื่อเกิดรายได
2.18 รายไดจากเงินกูของรัฐบาล รับรูเมื่อไดรับเงิน ในกรณีที่แหลงเงินกูจายเงินกูใหกับ
หนวยงานโดยตรง หรือรับรูรายไดจากเงินกูของรัฐบาลพรอมกับรับรูคาใชจาย ในกรณีที่แหลงเงินกู
จายเงินตรงใหแกเจาหนี้
2.19 คาใชจายบุคลากร คาใชจา ยในการดําเนินงาน และคาใชจายงบกลาง รับรูเมื่อ
เกิดคาใชจาย
2.20 คาเสื่อมราคาสินทรัพย คํานวณโดยวิธีเสนตรง ไมมีราคาซาก (ราคาซาก = 0)
สินทรัพยที่หมดอายุการใชงานแลวใหคงมูลคาไวในบัญชี 1 บาท จนกวาจะมีการจําหนายสินทรัพย
ออกจากระบบบัญชี การตีราคาสินทรัพย และคิดคาเสื่อมราคาไดกาํ หนดประเภทสินทรัพย และอายุ
การใชงานของสินทรัพยตาง ๆ ดังนี้
ประเภทสินทรัพย
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑไฟฟา

อายุการใชงาน (ป)
8
5
5
5
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3. ผลผลิตของหนวยงาน
3.1 วิสัยทัศน
เปนผูนาํ ในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน
3.2 ผลผลิตของหนวยงาน
ผลผลิตที่ 1 สรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
รัฐสามารถเก็บรายไดเปนไปตามเปาหมาย 56,400,000
ลานบาท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
การบริการของรัฐวิสาหกิจมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 75
ผลผลิตที่ 2 ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
เปนไปตามเปาหมาย 60 แหง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการใหบริการไมนอยกวา
รอยละ 80
4. ขอจํากัดของงบการเงิน
มีการลางพักสินทรัพยผิดในระบบ GFMIS ซึ่งขอมูลดังกลาวยังไมสามารถปรับปรุงรายการไดใน
ระบบ GFMIS ประกอบดวย
4.1 ครุภัณฑของหนวยงานมีการลางครุภัณฑเขาผิดประเภท โดยบันทึกลางพักสินทรัพย
ครุภัณฑสํานักงานไปเขาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ ดังนี้
(1) เกาอี้ ROLF CHAIR จํานวน 10 ตัว
(2) โตะประชุมทรงกลม จํานวน 1 ตัว
(3) เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 ตัว
4.2 บันทึกอายุการใชงานครุภัณฑสํานักงานผิด โดยบันทึกอายุการใชงานเปน 5 ป (มาตรฐาน
ใช 8 ป)
4.3 บันทึกอายุการใชงานครุภัณฑรถยนตผดิ โดยบันทึกอายุการใชงานเปน 8 ป (มาตรฐาน
ใช 5 ป)

หนา 41



รายงานประจําป 2549

5. เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด
หนวย : บาท
2549
เงินทดรองราชการ

2548

1,000,000.00

-

-

691,512.48

(113,393.00)

-

เงินฝากสวนราชการนอกงบประมาณ
เงินฝากคลัง

115,380.00
1,794,521,330.31

4,888,336,090.92

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

1,795,523,317.31

4,889,027,603.40

เงินฝากของหนวยงาน
เงินฝากสวนราชการในงบประมาณ

6. ลูกหนี้ระยะสั้น
หนวย : บาท
2549
ลูกหนี้เงินมัดจําจายลวงหนา

7,500.00

2548
-

รวมลูกหนี้ระยะสั้น

7,500.00

-

7. เงินลงทุนระยะสั้น
หนวย : บาท
2549

2548

บัญชีเงินฝากประจําที่สถาบันการเงินของรัฐ

74,562,735.79

-

รวมเงินลงทุนระยะสั้น

74}562}735.79

-

8. สินคาและวัสดุคงเหลือ
หนวย : บาท
2549

2548

วัสดุคงหลัง

74,562,735.79

-

รวมสินคาและวัสดุคงเหลือ

74,562,735.79

-
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9. เงินลงทุนระยะยาว
หนวย : บาท
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจนอกตลาดระยะยาว

2549
784,076,953,190.82

2548
-

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจในตลาดระยะยาว
เงินลงทุนบริษัทรวม- Listed
เงินลงทุนบริษัทรวม- Nonlisted

146,833,480,430.61
92,739,974,976.85
5,895,086,461.79

‐
-

6,482,216.15

-

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
หนวย : บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
หัก คาเสื่อมราคา

ครุภัณฑยานพาหนะ
หัก คาเสื่อมราคา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
หัก คาเสื่อมราคา

ครุภัณฑไมระบุรายละเอียด
หัก คาเสื่อมราคา

2549
539,360.02
3,102.37

2548
217,764.94
3,102.37

356,257.65

214,662.57

2,739,900.00
945.20

1,380,000.00
945.20

2,378,954.80

1,379,054.80

14,364,95980
169,154.07

2,672,608.00
169,154.07

14,195,805.73

2,503,453.93

12,993,706.65
3,082,457.99

9,894,067.37
1,624,508.59

9,911,248.66

8,269,558.78

26,842,266.84

12,366,730.08
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11. เงินรับฝากระยะยาว
หนวย : บาท
เงินฝากประจํา -Rel จายคืนนานกวา 12 เดือน

2549
600,215,291.78

รวมเงินฝากระยะยาว

600,215,291.78

2548
-

12. สวนทุนและสวนเปลี่ยนแปลงในทุน
หนวย : บาท
2549

2548

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด
บวก รายไดต่ํากวาคาใชจายงวดนี้

1,033,640,810,779.94
(2,841,853,004.22)
(2,972,518,326.86)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

1,027,826,439,448.86

-

13. คาใชจายบุคลากร
หนวย : บาท
เงินเดือน
โบนัส
เงินเพิ่ม
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาใชจายบุคลากรอื่น

2549
23,318,091.04
57,169.39
14,500.00
136,680.00
667,664.52
4,436,708.99

2548
22,517,125.73
1,833,474.99
2,314,387.60

28,630,813.94

26,664,988.32
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14. คาสาธารณูปโภค
หนวย : บาท
คาไฟฟาสําหรับใชงาน
คาปโตรเลี่ยมสําหรับการใชงาน
คาโทรศัพทสําหรับการใชงาน
คาไปรษณียและขนสง
คาสาธารณูปโภคอื่น

2548
1,060,610.71
526,968.82
173,427.00
76,765.69

2548
999,390.28
131,482.26
521,719.99
88,026.00
135,215.04

1,837,772.22

1,875,833.57

หมายเหตุ : งบการเงินประจําป 2549 เปนงบการเงินเบื้องตัน
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สวนที่ 4 : ผลการดําเนินการอื่น ๆ
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สวนที่ 4 : ผลการดําเนินการอื่น ๆ
การจัดงานมอบรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป พ.ศ. 2548”
การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2549 จัดขึ้นในวันพุธที่ 15
พฤศจิกายน 2549 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงการคลัง หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล เปนประธานในงาน ผูเขารวมงานประกอบดวย
รัฐมนตรีกระทรวง เจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ
จัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนรัฐวิสาหกิจ
60 แหง และสื่อมวลชนแขนง ตางๆ รวมทัง้ สิ้นประมาณ 600 คน
วัตถุประสงค เพื่อเปนการสรางความภาคภูมิใจ ใหแกรัฐวิสาหกิจ และเผยแพร
ผลงานของรัฐวิสาหกิจใหสาธารณชนไดรบั ทราบ และเปนการสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจมีความมุงมัน่ ใน
การพัฒนาองคกรและการดําเนินงานใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการที่กระทรวงการคลังไดนาํ ระบบ
ประเมินผลดําเนินการรัฐวิสาหกิจมาใชในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหาร
จัดการที่เปนเลิศอยางมืออาชีพ และพัฒนาองคกรไปสูมาตรฐานสากล เพื่อกอใหเกิดการคุมคาในเชิง
เศรษฐกิจ และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชน โดยใหรัฐวิสาหกิจ
มีความคลองตัวในการดําเนินงานมากขึน้ และจะมุงเนนใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเปน
ผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจรวมถึงเปนการสงเสริมใหสังคมมีสวนรวมในการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้จึงเปนรางวัลแหงความภาคภูมใิ จของรัฐวิสาหกิจโดยรวม
ประเภทรางวัลและรายชื่อรัฐวิสาหกิจทีไ่ ดรบั รางวัล
ในป 2549 ไดกําหนดใหมีรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนในดานตาง ๆ จํานวน 5
ประเภท รวมทั้งสิ้น 17 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลผลการดําเนินงานดีเดน จํานวน 3 รางวัล มีวตั ถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหรัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานที่เปนเลิศ มีความเขมแข็งและความสามารถที่เปนมาตรฐานในระดับสากล
สามารถดําเนินภารกิจและสนองตอบตอความตองการและความคาดหวังของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
ดวยความเปนเลิศไดอยางยั่งยืน โดยรัฐวิสาหกิจทีไ่ ดรบั รางวัลไดแก
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
 ธนาคารอาคารสงเคราะห
 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเดน จํานวน 5 รางวัล มีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหนาที่อนั ดีของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหเปนทีป่ ระจักษ และเปนแบบอยางที่
ดีในการกํากับดูแลองคกรตามมาตรฐานและหลักปฏิบตั ิทดี่ ีที่ไดรบั การยอมรับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปน
ผูแทนทีด่ ีในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจอันเปนสมบัติของรัฐและประชาชน โดยรัฐวิสาหกิจทีไ่ ดรบั รางวัล
ไดแก
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 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
 ธนาคารอาคารสงเคราะห
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
3. รางวัลการบริหารจัดการองคกรดีเดน จํานวน 5 รางวัล มีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันให
เกิดการบริหารจัดการทีด่ ใี นระบบงานหลักที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดระบบและมาตรฐานของการ
ดําเนินงานที่สามารถเทียบเคียงไดกบั แนวทางการปฏิบตั ิทดี่ ีที่เปนสากล โดยรัฐวิสาหกิจที่ไดรบั รางวัลไดแก
 การประปานครหลวง
 การไฟฟานครหลวง
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 การไฟฟาสวนภูมิภาค
 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
4. รางวัลโครงการเพื่อสังคมดีเดน จํานวน 3 รางวัล มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระแสและ
จิตสํานึกในการดําเนินงานขององคกรในปจจุบนั ที่จะตองคํานึงถึงการทํางาน หรือการคิดริเริ่มโครงการเพื่อตอบแทน
สังคมโดยไมคาดหวังผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งไมไดทาํ ไปเพราะเปนภารกิจ หนาที่ หากแต ทําไปเพราะตระหนักใน
ความสําคัญของการอยูรวมกันและสรางประโยชนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคม โดยรัฐวิสาหกิจที่ไดรบั รางวัล
ไดแก
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)
5. รางวัลพัฒนาปรับปรุงสถานภาพองคกรดีเดน จํานวน 1 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหรัฐวิสาหกิจตระหนักและใหความสําคัญในการที่จะฟนฟูและปรับปรุงพัฒนากิจการของตนใหมีผลประกอบการ
ที่ดี มีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดภาระ หรือสามารถลดภาระของรัฐที่มีตอ รัฐวิสาหกิจลงได รัฐวิสาหกิจที่ไดรบั รางวัล
ไดแก
 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
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ภาคผนวก
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คณะผูจัดทํา
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นายวิชัย

ประธานที่ปรึกษา

จึงรักเกียรติ

รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นายอารีพงศ
นางพรพิมล

ที่ปรึกษา

ภูชอุม
จุรุพันธุ

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางพัลลภา
นางพรรณขนิตตา
นางปานทิพย
นางญาใจ
นางศิริพร
นายชาญวิทย
นายภูมศิ ักดิ์
นางวชิรญา
นายชัยภัฏ
นายเกียรติคณ
ุ
นายพิทย
นายศรชัย
นางสาวรัชฎา
นางสาวผุสดี

เรืองรอง
บุญครอง
ศรีพิมล
พัฒนสุขวสันต
พงศเจริญเกียรติ
นาคบุรี
อรัญญาเกษมสุข
เพิ่มภูศรี
เตมียบุตร
เทียมประเสริฐ
อุทัยสาง
ไกรนรา
วานิชกร
ชูวิทย

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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