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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 วิสัยทัศน
เปนผูนาํ ในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน
1.2 พันธกิจ
1. เสนอแนวทาง มาตรการ ในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจ
2. กํากับ ดูแล วิเคราะหและติดตามประเมินผลรัฐวิสาหกิจเพื่อใหดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐ
3. บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคา
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีพลัง
2. ปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และสภาพแวดลอม
3. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร.
1.4 เปาประสงค
1. รัฐวิสาหกิจเปนองคกรที่มีพลัง มีศักยภาพในการเปนกลไกของรัฐในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม และการแขงขันของประเทศ
2. การจัดตั้งองคกรกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐาน
3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี มีความโปรงใส ตรวจสอบได
4. สคร. เปนองคกรที่ทันสมัย บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
1.5 กลยุทธ
1.5.1 กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่ 1
1. สรางมูลคาเพิ่มและสรางความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงการ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ และพลิกฟน กิจการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
และการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทหรือบริษัทมหาชน หรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติขึ้นเพื่อเปนองคการกลาง มีหนาที่ดแู ล และ
พัฒนาการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการสรรหาผูบริหารที่เปนมือ
อาชีพ ยกระดับการคัดเลือกผูบริหารจาก Directors’ Pool และการติดตามประเมินผลผูบริหาร
รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการจัดสัมมนาและฝกอบรมที่เหมาะสมใหกบั ผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
3. พัฒนากฎหมายและผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวมากขึ้น

1.5.2 กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่ 2
สนับสนุนและผลักดันใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีกลไกการกํากับดูแล
ที่เกี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐาน โดยแยกบทบาทการเปนผูก ํากับดูแล (Regulator) และ
บทบาทของการเปนผูใ หบริการ (Operator) อยางชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหมีกฎหมายประกอบ
กิจการรายสาขาเพื่อมิใหมีการใชอํานาจผูกขาดโดยไมเปนธรรมทั้งตอผูบริโภคและผูประกอบการ
1.5.3 กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่ 3
1. ยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจใหเทียบเทามาตรฐานสากล โดย
ปรับปรุงและกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ และแกไขกฎระเบียบ
2. พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยการกําหนดหลักเกณฑและจัดทํา
คูมือการกํากับดูแลทีด่ ีใหรฐั วิสาหกิจถือปฏิบัติเพื่อความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย
3. ประชาสัมพันธตอสาธารณะและผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสากิจ โดยเผยแพร
ขอมูล และจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจแกประชาชนทั่วไป
1.5.4 กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรที่ 4
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรที่กําหนด
ไวอยางเปนระบบ โดยสนับสนุนใหขาราชการอบรมในหลักสูตรตางๆ และจัดอบรม/สัมมนาใน
หลักสูตรที่สําคัญและจําเปน เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะและองคความรูใหมๆ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และให สคร.เปลี่ยนแนวการทํางานจากหนวยงานกํากับดูแลเชิงรับ เปน
หุนสวนการพัฒนาเชิงรุก
2. บริหารจัดการความรูอยางมีระบบ สรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน และถายทอด
ความรูระหวางบุคลากรของ สคร.
3. สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานทีด่ ี มีการวางแผนพัฒนาความกาวหนา
ในสายอาชีพของบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนธรรม โปรงใส
และสรางระบบแรงจูงใจที่เหมาะสม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ โดยการพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูลตางๆ การเชื่อมโยงและการใชขอมูลเพื่อใชวิเคราะหไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีเว็บไซตที่เปนแหลงขอมูลและเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธและสื่อสารระหวางประชาชนกับ สคร.

1.7 กรอบอัตราขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจางของกรมในสังกัด

ขาราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวม

จํานวนอัตรา
97
1
8
28
134

สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร (น้ําหนัก : รอยละ 48.5)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง (13.5)
5
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายไดรัฐบาล
3
ตัวชี้วัดที่ 1.2 หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
ณ ราคาประจําป
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดระดับเครดิตของประเทศ โดย
- 1.3.1 Moody’s
1
- 1.3.2 Standard & Poor’s
1
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับ
1.5
มาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบริการรวม
1
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวง
1
ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานทรัพยสิน (15)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (Return on Asset : ROA)
4.5
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จํานวนที่ดินของรัฐที่ใชสนับสนุนการปลูกพืชเพื่อผลิต
3.75
พลังงานทดแทน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จํานวนสวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ลานกีฬา/หองสมุด/หอ 3.75
ศิลป ที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการ/ปรับปรุงในที่ราชพัสดุ
3
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จในการใหรัฐวิสาหกิจนําระบบบริหาร
มูลคามาใชในการบริหารจัดการองคกร

5.00
5.00

0.2674
0.1604

4.00
4.00
5.00

0.0428
0.0428

5.00
5.00

0.0535
0.0535

1.00*
5.00

0.0481
0.2005

5.00

0.2005

5.00

0.1604

0.0802

ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (20)
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจสู
4
5.00
0.2139
ทศวรรษใหมแลวเสร็จและนําเสนอกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ประสิทธิผลในการจัดอบรม/สัมมนาใหแกกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.2.1 จํานวนหลักสูตร
1
5.00
0.0535
3.2.2 ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม/สัมมนาที่มีตอโครงการ
1
5.00
0.0535
ฝกอบรม/สัมมนาของ สคร.
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนเงินจัดเก็บรายไดแผนดิน
5.00
0.3743
7
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ วิธีการ และ
3
4.00
0.1283
บัญชีรายชื่อของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตัวชี้วัดที่ 3.5 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
4
0.0428
1.00*
ของรัฐวิสาหกิจ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15)
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
5
1.00*
0.0535
5.00
0.2139
4
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
5.00
0.1604
3
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.2 .1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ
0.1070
2
5.00
ปองกันการทุจริต
7.2 .2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูลเรื่องกลาวหา/ขอรองเรียนฯ
0.0535
1
5.00
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใน
3
5.00
0.1604
ภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสวนราชการตัวชี้วัดที่
– ไฟฟา
1.5
2.00
0.0321
- น้ํามัน
1.5
2.00
0.0321
ตัวชี้วัดที่ 10.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
10.1.1 การตอบขอหารือทางโทรศัพท
0.33
5.00
0.0176
10.1.2 การแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
0.33
5.00
0.0176
10.1.3การกําหนดนโยบาย มาตรการตางๆที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจเพื่อ 0.33
5.00
0.0176
เสนอ ค.ร.ม.

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
10.1.4 การตอบขอหารือของรัฐวิสาหกิจ
10.1.5 การเตรียมการประชุม/จัดประชุมในฐานะ กนร. และ กนท.
10.1.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ สคร. รายไตรมาส
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของ
สวนราชการ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 25)
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 13.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard)
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
ดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรของสวนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 13.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสวนราชการ
14.1 คุณภาพและสรุปผลการทบทวน
14.2 แผนปฏิบัติการมีความครอบคลุม
14.3 รอยละของแผนที่ปฏิบัติแลวเสร็จ
14.4 รอยละของแผนที่บรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
รวม

หมายเหตุ * เปนคาคะแนน NA ที่รอการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
คาคะแนน คาคะแนน
(รอยละ)
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
0.33
5.00
0.0176
0.34
5.00
0.0182
0.34
5.00
0.0182
5.00
0.1070
2

3

5.00

0.1604

2

5.00

0.1070

3

5.00

0.1604

3

5.00

0.1604

1
0.5
1
1.5
5

1.00*
1.00*
5.00
5.00
5.00

0.0107
0.0053
0.0535
0.0802
0.2674

93.5

4.2086

2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเปน
องคกรที่มีพลัง
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1
(1.1)คูมือกรอบแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูทศวรรษใหม (Framework Study) 5 สาขา
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
(1.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การจัดทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจสูทศวรรษใหมเปนการจัดทํากรอบกลยุทธในการสราง
มูลคาเพิ่มของรัฐวิสาหกิจภาพรวมและรายสาขา นโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสมของภาครัฐ และแนว
ทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม รวมทั้งหลักเกณฑในการกํากับดูแลที่ดีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดสําหรับผูถือหุน สคร.ไดจดั ทํากรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (Framework) จํานวน 5 สาขา ไดแก
สาขาขนสง สาขาโทรคมนาคมและการสื่อสาร สาขาพลังงาน สาขาเกษตรและทรัพยากร ธรรมชาติ
และสาขาประปา โดยมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมสี วนเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ไดแก กระทรวงเจาสังกัดรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และรัฐวิสาหกิจทั้ง 5 สาขา สคร.ไดนาํ เสนอคูมือกรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจทั้ง 5 สาขา
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550
(1.4) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายในบางรัฐวิสาหกิจ (เชน การอนุมัติราง พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการพลังงาน ราง พ.ร.บ. น้ําบาดาล ความชัดเจนเรื่องภาษีสรรพสามิตบริการโทรคมนาคม หรือ
การยายสนามบิน) ทําใหการศึกษาแนวทางการพัฒนาตองรอความชัดเจน แต สคร. สามารถดําเนิน
การไดตามเปาหมายเพราะไดรับความเห็นจากผูมีสวนเกีย่ วของตางๆ เพื่อนํามาสนับสนุนและปรับ
ปรุงการจัดทําแผนการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 5 สาขา
(2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2
(2.1 ) การจัดทําราง พ.ร.บ. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(2.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักกฏหมายและระเบียบรัฐวิสาหกิจ
(2.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อใหการ
บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถ
ระดมทุนจากตลาดทุนเพื่อขยายกิจการใหรองรับความตองการของประชาชนและเสริมสรางความ

สามารถในการแขงขันของประเทศ โดยกระทรวงการคลังไดแตงตั้งคณะทํางานยกรางพระราชบัญญัติ
การกําหนดกิจการ หลักเกณฑและขั้นตอนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้น เพื่อวางกรอบการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจใหเปนไปอยางมีมาตรฐาน เปนกฏหมายกลางสําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกขั้นตอน
ตั้งแตเกณฑการเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปไปจนถึงการกระจายหุนใหแกประชาชน เพื่อใหภาค
ประชาชนไดรว มตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล ลดการใช
ดุลพินิจของฝายบริหารและคุมครองสิทธิของผูบริโภค ซึ่ง สคร.ไดรวมพิจารณาจัดทําราง พ.ร.บ.
ดังกลาว และจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน และไดผา นการ
ตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหเสนอสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาแลว โดย
เปลี่ยนชื่อเปน ราง พ.ร.บ. วาดวยเงื่อนไขและหลักเกณฑการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....
(3) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3
(3.1)การจัดทําคูมือการนําระบบ EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ
(3.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
(3.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สคร. ผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแผนการนําระบบ EVM มาใชในระยะที่ 2 โดย
กําหนดใหการนําระบบ EVM มาใชในรัฐวิสาหกิจ เปนหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปของรัฐวิสาหกิจ 38 แหง โดยไดแบงรัฐวิสาหกิจออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม ที่นําระบบ EVM
มาใชในระดับศูนย (Business unit) และกลุมที่นําระบบ EVM มาใชเพียงระดับองคกร และไดจัดทํา
คูมือการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ระยะที่ 2 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหแกรัฐวิสาหกิจ และจัดสงคูมือดังกลาวใหแก
รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 สคร.ไดจดั สัมมนา/ทําความเขาใจใหรัฐวิสาหกิจในการนํา
ระบบ EVM มาใช ติดตามความคืบหนา ตอบขอซักถาม และใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน EVM
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป ทําใหผบู ริหารและคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจในกลุม เปาหมายมี
ความเขาใจในระบบ EVM และนําความรูมาใชในการดําเนินโครงการ EVM ระยะที่ 3 สคร.ได
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานระบบ EVM ของรัฐวิสาหกิจ 40 แหงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และไดลงนามรับทราบเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550
(1.4) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
รัฐวิสาหกิจบางแหงขาดความรู ความเขาใจอยางแทจริงในการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อ
สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช และไมมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการดําเนินงาน ทําใหไมสามารถ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม รัฐวิสาหกิจบางแหงมีกลุมคนเพียง
เฉพาะกลุมที่จะสามารถดําเนินการดังกลาวได เนื่องจากไมมีการกระจายความรู ความเขาใจระหวาง
กันภายในองคกร แมจะมีอุปสรรคบางประการแตการใหความรวมมือของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุก
ฝาย เชน ที่ปรึกษา EVM ของรัฐวิสาหกิจและ สคร. ที่ปรึกษาระบบประเมินผล กระทรวงเจาสังกัด
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผูบริหารรัฐวิสาหกิจ เปนตน ทําใหการดําเนินงานของ สคร. บรรลุ
เปาหมายได

(4) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 4
(4.1) การเสนอแผนพลิกฟนรัฐวิสาหกิจ
(4.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักกํากับรัฐวิสาหกิจ 1
(4.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สคร. ไดดาํ เนินการรวมกับกระทรวงคมนาคม ขสมก. รฟท. และหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การจัดทําแผนพลิกฟนองคการรถไฟแหงประเทศไทย(รฟท.) และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ
(ขสมก.) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่ประสบผลขาดทุนสูงสุด โดยมีการรวมประชุมหารือและผลักดันใหเกิด
แนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางฟนฟูกิจการ ของ รฟท.
และ ขสมก. แบงเปน 3 ดาน คือ ดานการเงิน ดานการดําเนินงาน และดานกลยุทธ ปจจุบันแผน
ฟนฟูฯของ รฟท.ไดนาํ เสนอ ค.ร.ม. แลวเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และสํานักนายกรัฐมนตรีไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟน ฟูฐานะทางการเงิน
ของ รฟท.เพื่อกํากับและติดตามให รฟท. ดําเนินการตามแผนฯ สวน ขสมก. อยูระหวางเสนอแผน
ฟนฟูกิจการตอกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณานําเสนอ คณะกรรมการ กนร. และ ค.ร.ม. ตอไป
(5) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 5
(5.1 )แผนการประเมินประสิทธิผลในการจัดฝกอบรม/สัมมนา ใหแกกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(5.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม
(5.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สคร. ดําเนินการจัดโครงการ/สัมมนาใหกบั กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดย
มุงเนนการสรางความรูทางดานวิชาการและการบริหารจัดการแกรัฐวิสาหกิจผานโครงการฝกอบรม/
สัมมนาหลักสูตรตางๆทีค่ รอบคลุมกลุมเปาหมาย เพื่อใหรัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนและสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และยกระดับความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศสูระดับสากล ในปงบประมาณ 2550 สคร.ไดจดั อบรม/สัมมนา เปนจํานวน 9 โครงการ
โดยระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม/สัมมนาที่มีตอโครงการฯ ของ สคร. เฉลี่ยรอยละ
87.00
(1.4) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
สคร. ไดรบั การสนับสนุนในการจัดอบรม/สัมมนา จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอก แต สคร. มีงบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจมีภารกิจมากจึงทําใหไมสามารถเขารวมสัมมนาไดในบางครั้ง

ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 2 การปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและ
สภาพแวดลอม
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1
(1.1) การกําหนดหลักเกณฑการบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจตามนโยบายของรัฐ(PSO)
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
(1.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเปนธรรมใหกับรัฐวิสาหกิจผูใหบริการสาธารณะ
ประชาชนผูรับบริการ และรัฐ โดยรัฐวิสาหกิจจะไดรับเงินอุดหนุนตามผลขาดทุนเฉพาะจากการ
ใหบริการสาธารณะตามมติ ครม. ในขณะที่รัฐจะมีมาตรการและกระบวนการในการใหเงินอุดหนุน
และสามารถตรวจสอบประเมินผลอยางเปนรูปธรรม โดยในหลักการ รัฐวิสาหกิจจะตองจัดใหมีการ
แยกบัญชีการดําเนินงานระหวางการดําเนินงานในเชิงพาณิชยและการดําเนินงานในเชิงสังคมออกจาก
กันและรัฐจะใหการอุดหนุนผลขาดทุนจากการดําเนินงานในเชิงสังคม โดยมีคณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจเปนผูศ ึกษารายละเอียดการแยกบัญชี กําหนดวงเงินอุดหนุน
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานบริการเชิงพาณิชย รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2550 โดยปจจุบนั อยูระหวางการตรวจรางของคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและราง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 และคาดวาจะสามารถประกาศใชไดภายในป 2550
ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1
(1.1) จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
(1.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สคร.ไดจดั ทําหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใี นรัฐวิสาหกิจ ป 2544 เพื่อเปนกลไก
สําคัญทีผ่ ลักดันใหมีการกํากับดูแลทีด่ ีในรัฐวิสาหกิจและใชมาถึงปจจุบนั สคร.จึงไดมีการปรับปรุง
หลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใี นรัฐวิสาหกิจ ป 2544 เพื่อใหการกํากับดูแลทีด่ ีมี
มาตรฐานสากลและเปนเครือ่ งมือหนึ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมคี วามโปรงใสและตรวจสอบได
ซึ่ง สคร. ไดดาํ เนินการจัดทําหลักเกณฑธรรมาภิบาลฯ รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
จัดทําหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใี นรัฐวิสาหกิจ(ฉบับราง)แลวเสร็จ โดยเสนอราง
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ีในรัฐวิสาหกิจตอกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2550 และเสนอรางหลักเกณฑฯตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550

(1.4) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย OECD
เปนตน
(2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2
(2.1) การจัดทํารางหลักเกณฑ Directors' Pool
(2.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักกฏหมายและระเบียบรัฐวิสาหกิจ
(2.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สคร. ไดจัดทํารางหลักเกณฑ วิธีการและบัญชีรายชื่อของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามความใน
รางพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
(ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ) ประกอบดวย การกําหนด
องคประกอบคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อ คุณสมบัตขิ องผูที่จะสามารถ
เขาอยูในบัญชีรายชื่อกรรมการ และกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกผูที่อยูในบัญชีรายชื่อเพื่อไป
ดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย สคร. ไดเสนอรางหลักเกณฑฯตอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 แลว

ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สคร.
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1
(1.1) โครงการ GFMIS-SOE
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
(1.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
โครงการสวนขยายระบบงาน GFMIS เพือ่ รองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) มี
เปาหมายเพื่อควบคุม ติดตาม เงินงบประมาณที่จายเขารัฐวิสาหกิจ การบริหารงบการเงินรวม
รัฐวิสาหกิจ และมีระบบ MIS ภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่ง สคร. ไดมีการจัดสัมมนาโครงการฯดังกลาว
ใหแกรัฐวิสาหกิจเพื่อเตรียมความพรอมในการใหขอมูล จัด work shop เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
นอกจากนี้ไดดําเนินการติดตั้ง Terminal และอุปกรณแมขายใหกับรัฐวิสาหกิจ ออกแบบโครงสรางผัง
บัญชีมาตรฐาน ระบบขอมูลรายได รายจาย การลงทุน รายงานหนี้เงินกูสินทรัพยหลัก
ดําเนินการถายโอนขอมูลจากระบบขอมูลรัฐวิสาหกิจของ สคร. เดิม เขาสูระบบ GFMIS-SOE และ
ดําเนินการทดสอบระบบและฝกอบรมผูใชงานในระบบ GFMIS-SOE สคร.ไดดําเนินการเสร็จสิน้ ทุก
ขั้นตอนแลว

(2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2
(2.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
(2.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม
(2.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการใหสามารถดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย ตามเปาหมายยุทธศาสตรของสวนราชการ โดย
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนแผนที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2551-2553 ในการดําเนินงานในแตละขั้นตอนในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 นั้น สคร.ได
จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรู เกี่ยวกับ HR Scorecard ใหแกผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ จัด
ประชุมคณะทํางานเพื่อประเมินสถานภาพปจจุบนั ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน ความคาดหวังของผูม ีสวนไดสวนเสียตอการบริหารทรัพยากรบุคคล และกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน และนําเสนอแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตอ ผอ. สคร. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550
(2.4) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
มีตัวแทนจากทุกสํานัก/กอง/หนวย เปนองคประกอบของคณะทํางาน แตการนัดประชุม
คณะทํางานคอนขางยากเนือ่ งจากตองทํางานที่ไดรับมอบหมายกอน

(3) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3
(3.1) แผนการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร
(3.2) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานเลขานุการกรม
(3.3) ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ความสําเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร หมายถึง
ความสามารถในการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการเพื่อพัฒนา
องคกรในสวนที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุเปาประสงคตามที่กาํ หนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร สคร.จึงมีโครงการ
สรางมูลคาเพิ่มองคกรของ สคร. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Competency โดยแบงเปน 2
กลุม คือ กลุมผูบริหารระดับสูงและคณะทํางานฯ และกลุมผูปฏิบตั กิ าร นอกจากนี้ สคร. ไดจดั ทํา
Functional Competency ในสายงานหลักและสายงานบุคลากร รวมถึงการจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรของ สคร.(Trainning Roadmap) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อให สคร. เปนองคกร

แหงธรรมาภิบาล และไดมีการจัดโครงการฝกอบรมแกบคุ ลากรของ สคร. ใหสอดคลองกับ
Competency ที่มีการกําหนดไว
(3.4) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ สคร. ประจําปงบประมาณ 2550 แตงบประมาณ
ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน และระยะเวลาในการดําเนินการจํากัด นอกจากนีผ้ ูเชี่ยวชาญทางดาน
นี้มีจํานวนจํากัด

