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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. 2552-2555)
และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง กอตั้งเมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 ซึ่งตอมาไดมีการปรับปรุงโครงสรางการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 โดยมีภารกิจหลักในการ
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการกํากับดูแล
การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ทรัพยสินของรัฐ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สคร. ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนมีบทบาทที่สําคัญ
ตอเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน และเพื่อใหทิศทางการพัฒนาและเพิม่ มูลคารัฐวิสาหกิจรวมทั้งการ
ปฏิบัติงานภายใน สคร. มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2552 – 2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) สคร. จึงไดจดั ทําแผนปฏิบตั ริ าชการ
4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานและผลักดันใหเกิดการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สคร. จะเนนบทบาทในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อใหทันตอกระแสโลกใน
ปจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และใหความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ภายในองคกรซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจอยาง
ยั่งยืน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินงานไดสาํ เร็จลุลวงไปดวยดี สามารถ
บรรลุตามเปาหมายเชิงนโยบายของรัฐบาลตอไป
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
1.1 ประวัติความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมตั ิใหกรมบัญชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายไดเปน
กองรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2520
เพื่อรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ไดกวางขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนน
การควบคุมและกําหนดนโยบายดานการเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ
ตอมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดปรับเปลี่ยนภารกิจจากการควบคุม
และปฏิบตั ิการมาเปนการกํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําสงเสริม และสนับสนุน ตลอดจนกระจาย
อํานาจดานการเงินการคลังไปใหสวนราชการตาง ๆ และภูมิภาคมากขึน้ นอกจากนีไ้ ดรวมหนวยงาน
ที่มีภารกิจความรับผิดชอบในลักษณะใกลเคียงกันเปนสวนราชการเดียวกัน โดยมีฐานะสูงกวากอง จึง
ปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังเสียใหม เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพงานดังกลาว และ
เนื่องจากการแบงสวนราชการภายในกรมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ตามนัยมาตรา 8 วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 “กองรัฐวิสาหกิจ” จึงเปลี่ยนฐานะเปน
“สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ” ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐไดใหความสําคัญอยางยิ่งในการปรับปรุงพัฒนา
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกรัฐวิสาหกิจและ
เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ ดังนั้น สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ (สรส.) ซึ่ง
เปนหนวยงานที่ทําหนาทีใ่ นการกํากับดูแลการดําเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพือ่ ใหสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย
ของรัฐมีความสามารถมากขึน้ ในการปฏิบตั ิภารกิจดังกลาวใหสัมฤทธิผ์ ล จึงไดยกฐานะ “สํานัก
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ” เปน “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” มีฐานะเปน
หนวยงานระดับกรม ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3
ตุลาคม 2545
1.2 วิสัยทัศน (Vision)
เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครือ่ งมือของรัฐในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
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1.3 พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate)
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดอํานาจหนาที่ของ สคร. ดังนี้
(1) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
(2) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานที่
สอดคลองกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
(3) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหารและ
พัฒนาองคกรแกรัฐวิสาหกิจ
(4) ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุนต่าํ กวา
รอยละหาสิบของทุนทั้งหมด
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.4 ภารกิจหลักของหนวยงาน (Mission)
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการกํากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ
1.5 โครงสรางองคกร
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดโครงสราง สคร. ดังนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) ศูนเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สํานักกฎหมาย
(4) สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
(5) สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
(6) สํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ
(7) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
(8) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
(9) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(10) กลุมตรวจสอบภายใน

-61.6 คานิยมองคการ
คานิยม 3 ระดับ ของ สคร. ประกอบดวย
(1) คานิยมภายใน สคร. ไดแก คานิยมภายในองคการทีจ่ ะหลอหลอมกันขึ้นจน
พัฒนากลายเปนวัฒนธรรมของ สคร.
(2) คานิยมตอรัฐวิสาหกิจ ไดแก คานิยมที่ สคร. มีตอรัฐวิสาหกิจ เชน คานิยมของ
สคร. ในการบริการที่มีคุณภาพตอรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
(3) คานิยมตอสวนรวม ไดแก คานิยมที่บุคลากรภายใน สคร. ควรใหคุณคา
ความสําคัญของ “ผลประโยชนของประเทศชาติ” หรือ “ประโยชนสุขของประชาชน”

2. ประเด็นยุทธศาสตร
เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจบรรลุตามพันธกิจ สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจได
อยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2552
จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 4 ดาน ดังนี้
2.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
เปาประสงค : รัฐวิสาหกิจมีศักยภาพในการเปนกลไกของรัฐเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน
ตัวชี้วัด :

รอยละของรัฐวิสาหกิจที่สามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย

กลยุทธ :
2.1.1 สรางความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจโดยปรับปรุงการ
บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ เรงฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญ
 หา
ฐานะการเงิน ตลอดจนสนับสนุนใหมีการจัดทําและแยกบัญชี
เชิงสังคม
2.1.2 บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจในรูป Holding Company กําหนด
แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจเปนรายสาขา การจัดกลุม
รัฐวิสาหกิจสําหรับบริหารจัดการในเชิง Holding Company
สรางทัศนคติในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหมีการ
ดําเนินงานในเชิงพาณิชย ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการทุน
มนุษยของรัฐวิสาหกิจ

-72.1.3 ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการ
สรรหาผูบริหารที่เปนมืออาชีพ ยกระดับการคัดเลือกผูบ ริหาร
จาก Directors’ Pool และการติดตามประเมินผลผูบริหาร
การปรับปรุงระบบคาตอบแทน รวมทั้งจัดสัมมนาและฝกอบรม
ที่เหมาะสมแกผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : กําหนดระเบียบ มาตรการ เพื่อสนับสนุนการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ
เปาประสงค : กํากับดูแลและประเมินผลรัฐวิสาหกิจโดยกําหนดทิศทางการกํากับดูแล
รายสาขา
ตัวชี้วัด :

รัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ ... ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนดภายในปนนั้ ๆ

กลยุทธ :
2.2.1 พัฒนากฎหมายและผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและคลองตัวมากขึ้น
2.2.2 กําหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจรายสาขา (Statement of
Direction) เพื่อเปนกรอบในการกํากับดูแล รวมทั้งสรางความ
เขาใจแกผบู ริหารระดับสูงของ สคร. และสรางความเขาใจใน
การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจรายแหง
2.2.3 ปรับปรุงการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหได
มาตรฐานไมนอ ยกวาเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.2.4 พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจโดยการกําหนด
หลักเกณฑ คูม ือ แนวทางปฏิบัตใิ หรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเพื่อ
ความโปรงใสและเปนธรรม
2.2.5 การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนใหกลุม
ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตองและทั่วถึง

-82.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สรางมูลคาอยางยั่งยืนใหแกทรัพยสินของรัฐ
เปาประสงค : บริหารจัดการเพื่อสรางฐานรายไดและมูลคาใหแกทรัพยสินของรัฐ
ตัวชี้วัด :

รอยละของหลักทรัพยของรัฐที่สามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย

กลยุทธ :
2.3.1 กําหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตรในการบริหารจัดการหลักทรัพย
ในภาพรวมเพื่อเพิ่มรายไดนาํ สงใหกับรัฐ
2.3.2 กําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการสรางมูลคาใหแกทรัพยสินของรัฐ
เพื่อให สคร. มีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.3.3 บริหารจัดการหลักทรัพยที่กระทรวงการคลังถือครองใหไดรับ
ผลตอบแทนทีค่ ุมคาและยั่งยืน
2.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เพิ่มศักยภาพของ สคร. ใหสามารถใหบริการแกผูรับบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค : ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ สคร. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกกลุมผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :

รอยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามเปาหมายทีก่ ําหนด

กลยุทธ :
2.4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับภาระหนาที่
2.4.2 สรางวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรเพื่อดึงดูด ผูมคี วามรูความสามารถเขาสู สคร.
2.4.3 วางแผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ กําหนดระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรมและโปรงใส
สรางแรงจูงใจที่เหมาะสม
2.4.4 บริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ
2.4.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล รวมทั้ง
สรางนวัตกรรมในการใหบริการ อํานวยความสะดวก
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สคร. ใหบรรลุตามพันธกิจ

หนาที่ 1

กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบายแผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
2. กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
3. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหารและพัฒนาองคกรแกรัฐวิสาหกิจ
4. ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
แผนการบริหารราชการแผนดิน

เปาหมายการใหบริการกระทรวง
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

กลยุทธ/
วิธีดําเนินการที่กําหนดในแผนบริหารราชการแผนดิน

นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาค
เปาหมายเชิงนโยบาย : 4.1.3 รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจในภาพรวม
เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 12 เพื่อการมี
เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิต
ภาพและความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของอัตราการเบิกจาย
งบประมาณรายจายรวม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายไดรัฐบาล>>
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป>>

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 1 สราง
มูลคาเพิ่มใหแกรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายไดที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพยของรัฐเปนไปตามเปาหมาย>>

4.1.14 พัฒนา ฟนฟู แกไข ปญหาระบบการบริหาร
จัดการองคการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รายการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ
52
53 54

55

รวมทั้งสิ้น
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาค
ภารกิจพื้นฐาน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 12 เพื่อการมี
เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมี
ผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของอัตราการเบิกจาย
งบประมาณรายจายรวม>>

รอยละ

94

94

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายไดรัฐบาล>>
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงคางตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป>>

ลานลานบาท
ไมเกินรอยละ

1.585
50

1..51
50

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 1 สราง
มูลคาเพิ่มใหแกรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย
ของรัฐ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายไดที่จัดเก็บจาก
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐเปนไปตาม
เปาหมาย>>

ลานบาท

83500

กิจกรรม : เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย
และใหความชวยเหลือดานวิชาการที่
เกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ

รอยละ

70

ปงบประมาณ 2553
งปม.
นอกงปม.
รวม
12,516.2228
- 12,516.2228
12,516.2228
- 12,516.2228
12,516.2228
- 12,516.2228

ปงบประมาณ 2554
งปม. นอกงปม. รวม
224.3468
- 224.3468
224.3468
- 224.3468
224.3468
- 224.3468

ปงบประมาณ 2555
งปม. นอกงปม. รวม
207.1764
- 207.1764
207.1764
- 207.1764
207.1764
- 207.1764

ปงบประมาณ 2552-2555
ผูรับผิดชอบ
งปม.
นอกงปม.
รวม
16,073.6399
- 16,073.6399
16,073.6399
- 16,073.6399
16,073.6399
- 16,073.6399

3,125.8939
3,125.8939

-

3,125.8939
3,125.8939

12,516.2228
12,516.2228

-

12,516.2228
12,516.2228

224.3468
224.3468

-

224.3468
224.3468

207.1764
207.1764

-

207.1764
207.1764

16,073.6399
16,073.6399

-

16,073.6399
16,073.6399

3,125.8939

-

3,125.8939

12,516.2228

-

12,516.2228

224.3468

-

224.3468

207.1764

-

207.1764

16,073.6399

-

16,073.6399

39.5831

-

39.5831

12,447.4364

-

12,447.4364

162.2076

-

162.2076

142.6527

-

142.6527

12,791.8798

-

12,791.8798

39.5831

-

39.5831

12,447.4364

-

12,447.4364

162.2076

-

162.2076

142.6527

-

142.6527

12,791.8798

-

12,791.8798

82300 85231 90580

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพยของรัฐที่สามารถจัดเก็บรายไดได
ตามเปาหมาย>>

หนวย : ลานบาท(ทศนิยม

ปงบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม
3,125.8939
- 3,125.8939
3,125.8939
- 3,125.8939
3,125.8939
- 3,125.8939

70

70

70

รายการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ
52
53 54

<<ตัวชี้วัด : รอยละของกฎระเบียบ หรือคูมือ
การปฏิบัติงานที่ดําเนินการปรับปรุงแกไขและ
หรือจัดทําแลวเสร็จเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการประจําป>>

รอยละ

<<ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของผลขาดทุนของ
รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเชิงพาณิชยที่มีแผน
ฟนฟูหรือแผนปรับโครงสรางทางการเง>>

รอยละ

80

80

80

55

รอยละ

5

5

5

ปงบประมาณ 2553
งปม.
นอกงปม.
รวม

ปงบประมาณ 2554
งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2555
งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2552-2555
งปม.
นอกงปม.
รวม

80

ผลผลิต/โครงการ : การประเมินผลการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไมนอยกวา
รอยละ ... ของรัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
เกณฑที่กําหนดในปนั้นๆ>>

ปงบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

3,086.3108

-

3,086.3108

68.7864

-

68.7864

62.1392

-

62.1392

64.5237

-

64.5237

3,281.7601

-

3,281.7601

3,086.3108

-

3,086.3108

68.7864

-

68.7864

62.1392

-

62.1392

64.5237

-

64.5237

3,281.7601

-

3,281.7601

5

กิจกรรม : กํากับและประเมินผลการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผล
อยางตอเนื่อง
<<ตัวชี้วัด : คาเฉลี่ยของคะแนนการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) ของรัฐวิสาหกิจที่นํา
ระบบ EVM มาใช>>

คะแนน

3

3

3

3

<<ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนการนําระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช>>

รอยละ

70

80

80

80

<<ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนน
ประเมินผลดานการบริหารจัดการองคกรของ
รัฐวิสาหกิจที่เขารวมโครงการสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ>>

รอยละ

5

5

5

5

ผูรับผิดชอบ

กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รายการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ 52 53 54

55

รวมทั้งสิ้น
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ
ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
ภารกิจพื้นฐาน
เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 12 เพื่อการมีเสถียรภาพ
ทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจาย
รวม>>
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายไดรัฐบาล>>
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ณ ราคาประจําป>>

รอยละ

94

3,125.8939

-

3,125.8939

12,516.2228

-

12,516.2228

39.5831

-

39.5831

12,447.4364

-

12,447.4364

ลานลานบาท 1.585 1..51
ไมเกินรอยละ 50 50

ลานบาท

83500 82300 85231 90580

ผลผลิต/โครงการ : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพยของรัฐ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐที่
สามารถจัดเก็บรายไดไดตามเปาหมาย>>

ปงบประมาณ 2553
งปม.
นอกงปม.
รวม
12,516.2228
- 12,516.2228
12,516.2228
- 12,516.2228
12,516.2228
- 12,516.2228
12,516.2228
- 12,516.2228
12,516.2228
- 12,516.2228

94

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 1 สรางมูลคาเพิ่มใหแก
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายไดที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย
ของรัฐเปนไปตามเปาหมาย>>

ปงบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม
3,125.8939
- 3,125.8939
3,125.8939
- 3,125.8939
3,125.8939
- 3,125.8939
3,125.8939
- 3,125.8939
3,125.8939
- 3,125.8939

รอยละ

70

70

70

70

รายการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ 52 53 54

55

กิจกรรม : เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และใหความ
ชวยเหลือดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
<<ตัวชี้วัด : รอยละของกฎระเบียบ หรือคูมือการปฏิบัติงานที่
ดําเนินการปรับปรุงแกไขและหรือจัดทําแลวเสร็จเปรียบเทียบกับ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป>>

รอยละ

<<ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของผลขาดทุนของรัฐวิสาหกิจที่
ดําเนินการเชิงพาณิชยที่มีแผนฟนฟูหรือแผนปรับโครงสรางทางการ
เง>>

รอยละ

80

80

80

รอยละ

5

5

5

ปงบประมาณ 2553
งปม.
นอกงปม.
รวม
12,447.4364
- 12,447.4364

80

ผลผลิต/โครงการ : การประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ ... ของ
รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนดในปนั้นๆ>>

ปงบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม
39.5831
39.5831

3,086.3108

-

3,086.3108

68.7864

-

68.7864

3,086.3108

-

3,086.3108

68.7864

-

68.7864

5

กิจกรรม : กํากับและประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
<<ตัวชี้วัด : คาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินผลเชิงคุณภาพการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) ของรัฐวิสาหกิจที่นําระบบ EVM มาใช>>

คะแนน

3

3

3

3

<<ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการนํา
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช>>

รอยละ

70

80

80

80

รายการ
<<ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนประเมินผลดานการบริหาร
จัดการองคกรของรัฐวิสาหกิจที่เขารวมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ>>

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
หนวยนับ 52 53 54
รอยละ

5

5

5

55
5

ปงบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

ปงบประมาณ 2553
งปม.
นอกงปม.
รวม

