
 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

หัวขอ 
 
สวนที่ 1 กรอบการกําหนดแผนปฏบิัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

• กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร 
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 
 

สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบตัิราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
• วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
• ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดนิ 
• แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
• ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตวัชี้วัด 
• ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลังกับแผนปฏบิัติราชการสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
สวนที่ 3 โครงการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
 

                                                                                               



กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

1. ที่มาและความสําคัญ 
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนั้น  การวัดผลสําเร็จจากการดาํเนินงาน

ของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ  ตั้งอยูบนพื้นฐานวาผลการดําเนินงานที่ดีตองมาจาก

การจัดทําแผนที่ดี  โดยใหความสาํคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธที่ตองเนนความเชื่อมโยงจากนโยบาย

รัฐบาลที่ถายทอดมายังเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมาย

ผลผลิตระยะยาว  ซึ่งเช่ือมโยงไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการและการกําหนดกิจกรรม ทําใหการ

ดําเนนิงานมีความสัมพันธ สอดคลองและตอเนื่องกันทั้งระบบ และสงผลตอการบรรลุเปาหมายระดับ

กระทรวงและระดับชาติ   

ตอมากระทรวงการคลังไดมีการปรับปรุงยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553 

ดังนั้นเพื่อใหการกาํหนดเปาหมายการใหบริการของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

มีความชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถกําหนดผลผลิตที่สอดคลองตามเปาประสงคของยุทธศาสตร 

ทั้งในระดับกลุมภารกิจ กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผนดนิ รวมถึงยุทธศาสตร การจดัสรร

งบประมาณ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สคร. จึงไดดาํเนินการศึกษาแนวทาง การกาํหนด

เปาหมายการใหบริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนองตอเปาประสงคของยุทธศาสตร และกําหนด

เปาหมายการใหบริการ  ผลผลิต  และตัวชี้วัดในระดับตางๆ เพ่ือใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

และจัดทาํคาํของบประมาณ ซึ่งจะเปนกระบวนการหนึ่งที่จะสนับสนุนใหมีการถายทอดเปาหมาย  

จากยุทธศาสตรไปสูแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลสมัฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและการจัดสรร

งบประมาณไดอยางมีประสทิธิภาพตอไป 
 

2. การถายทอดเปาหมายจากนโยบายระดับชาติมายังภารกิจของ สคร. 

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

 2.1.1 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน  

  (1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ

บริการบนฐานความรูและความเปนไทย โดยการพฒันาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส และการปฏิรูป

องคกร ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนาระบบมาตรฐาน 
  (2) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

พลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก 
  (3) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชน

จากการพัฒนาอยางเปนธรรม โดยการกระจายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุล

และเปนธรรม ตลอดจนการใชสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมทุน 
 

/2.1.2 ยุทธศาสตร... 
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2.1.2 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  

การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไก 

การกํากับดูแลที่เขมแข็งเพ่ือใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส 
2.2 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554  

 2.2.1 กําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจ โดยระบุไวใน

นโยบาย 4 เศรษฐกิจ ซึ่งมวีัตถุประสงคเพ่ือใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอยางมีคณุภาพ 

และมั่นคง และกําหนดเปาหมาย 3 ประการ ไดแก (1) สรางความยั่งยืนทางการคลัง (2) รักษาเสถียรภาพ

ภาคการเงิน (3) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งสามารถวัดไดจาก (1) อัตราสวน

หนี้สาธารณะตอ GDP ไมเกินรอยละ 50 (2) อัตราเงนิเฟอที่ระดับรอยละ 3.5 – 4.5 
 2.2.2 เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของนโยบายที่ 4 เศรษฐกิจ รัฐบาลกําหนด

นโยบายยอยเพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิการไว 5 ดาน โดยในสวนที่เก่ียวของกับกระทรวงการคลัง

โดยตรงไดแก นโยบายยอยที่ 4.1 การบริหารเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งประกอบดวยกลยุทธ/แนวทาง  

การดําเนินงาน 7 ขอ ไดแก   
(1) สรางความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานของสถาบัน

การเงินและตลาดทุนและสงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว 
 (2) สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ 

(3) รักษาวินยัการคลังเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว 

(4) ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเกบ็ภาษ ี
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนใหทัดเทียมกับตลาดหลักใน

ภูมิภาคและตลาดโลก 
(6) วางกรอบการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐที่มีแหลงเงินและรูปแบบการ

ลงทุนที่เหมาะสม 
(7) พัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและการลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3 ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553 

 กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศน (ใหม) คือ 
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 
 พันธกิจหลัก 4 ดาน (ตามแผนปฏบิัติราชการกระทรวงการคลัง) ซึ่งถายทอดไปยัง

หนวยงานในสงักัด  ไดแก 
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“1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลงัและระบบการเงิน  
  2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษ ี 

  3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจาย

และหนี้สาธารณะ  และบริหารพัสดุภาครัฐ   
  4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพย และทรัพยสิน

อ่ืนๆ ของรัฐ ” 
 โดยกลุมภารกิจดานทรัพยสิน กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบดวย กรมธนารักษ 

และ สคร. เปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอพันธกิจหลักของกระทรวงการคลังที่ 4. บริหารที่ราชพัสด ุเหรียญ

กษาปณ รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นๆของรัฐ   
               2.4  พันธกิจของกระทรวงการคลังที่ 4 “บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ 

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอื่นๆของรัฐ” ถายทอดไปยังหนวยงานในกลุมภารกิจ     

ดานทรัพยสิน โดยแบงเปน 2 สวน คือ  
2.4.1 กรมธนารักษ  มีพันธกจิดังนี้ (ตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ) 

“1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใหใช จดัประโยชน จัดทาํนิติกรรม และ

ดําเนนิการในเรื่องตางๆ เก่ียวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

 2. จัดทาํและนําออกใชเหรียญกษาปณและดําเนินการเกี่ยวกับเงินตราตาม

พระราชบัญญตัิเงินตรา พ.ศ. 2501 
 3. รับ - จาย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 

 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย

และทรัพยสินอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวของ         
2.4.2 สคร.  มีพันธกิจดังนี้ (ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สคร. พ.ศ. 2551)  

“1. เสนอแนะนโยบาย  แผน กฎหมาย ระเบียบ  และมาตรการที่เก่ียวของกับ

การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 

 2. กํากับ  ดแูล  ตดิตาม  ประเมินผล  และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมกีาร

ดําเนนิงานที่สอดคลองกับนโยบาย  แผน  กฎหมาย  และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 3. ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหาร

และพัฒนาองคกรแกรัฐวิสาหกิจ 
 4. ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐ  

ถือหุนต่ํากวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด 
 5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
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2.5  ความเชื่อมโยงของเปาหมายในเชิงนโยบายตอ สคร.  

จากความเชื่อมโยงของเปาหมายนโยบายระดับชาติที่ถายทอดมายังกระทรวงและ 

สคร. ในขอ 2.1 – 2.4  สรุปไดวา  สคร.  มีหนาที่หลักในการ  “บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและ

หลักทรัพยของรัฐ (หนาที่) โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการกาํกับดูแล การประเมินผล และการ

พัฒนารัฐวิสาหกิจ ใหคาํปรกึษาและชวยเหลือดานวิชาการ บริหารหลกัทรัพยของรัฐ (กลยุทธ/วิธีการ) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ (ผลผลติ)”  ซึ่งจะทาํใหเกิดการ  “สรางมูลคาเพิ่มใหแกทรพัยสิน  

ของรัฐ (ผลลพัธ)” และจะสงผลใหเกิดการ “เพ่ิมรายไดภาครัฐ” ตามพันธกิจของกระทรวงการคลัง      

และสงผลตอเนื่องไปยัง  “(1) สรางความยั่งยืนทางการคลัง (2) รักษาเสถียรภาพภาคการเงิน ตลาดทนุ 

(3) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม (ผลกระทบ)” ตามเปาหมายของแผนการบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 นโยบายที่ 4.1 ตอไป  
นอกจากนี้ หนาที่หลักของ สคร. มีความสอดคลองโดยตรงกับแผนการบริหาร

ราชการแผนดนิ พ.ศ. 2552 – 2554 นโยบายยอยที่ 4.1.7 “ปรบัปรงุประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ การใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดตนทุน

ดําเนนิงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการกํากับดูแลที่ดี

รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงนิ และการเรงรัดการเบิกจายลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย”   

ซึ่ง  สคร. ไดนําประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของกระทรวงการคลังที่เก่ียวของ มากําหนดโครงการในการ

ดําเนนิการของ สคร. ประจาํปงบประมาณ 2553 ดังนี ้
 

ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 1: บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 3: สรางมูลคาเพ่ิมในทรัพยสินของรัฐ 

1. โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 
กิจกรรม การปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนนิงานในกิจการ

ของรัฐ พ.ศ. 2535 
กิจกรรม การยกรางพระราชบัญญตัิการกาํกับและพฒันานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …  

2. โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเนนผลลัพธแทน
กระบวนการ 

กิจกรรม การพัฒนาการนาํระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช **/*** 

3. โครงการติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการฟนฟูฐานะการเงิน 

กิจกรรม ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 5 แหง  คือ การรถไฟแหงประเทศไทย 

(ร.ฟ.ท.), บรษิัท ทโีอที จาํกัด (มหาชน) (ทีโอที) , บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกัด (กสท.), 

การเคหะแหงชาติ (กคช.), และ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรม การปรับองคกรของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนนิตบิุคคล 3 แหง คือ โรงงานยาสูบ,

องคการสุรา, โรงงานไพ *** 

กิจกรรม การตดิตามรายไดจัดเกบ็จากรัฐวิสาหกจิและหลักทรัพยของรัฐ **/*** 
/กิจกรรม... 

หมายเหต ุตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2553 โดย *เปนตัวชี้วัดระดับกระทรวง **เปนตัวชี้วัดระดับกลุมภารกิจ ***เปนตัวชี้วัดระดับกรม 
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กิจกรรม การใหรัฐวิสาหกิจใชทรัพยากรรวมกันเพื่อลดการลงทุนซ้ําซอน 
กิจกรรม การพัฒนาบคุลากรของรัฐวิสาหกิจ*** 
กิจกรรม การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ 
กิจกรรม โครงการจัดทําแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและความแข็งแกรง

ทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 

5. โครงการเพิ่มรายไดรัฐวิสาหกิจ 
กิจกรรม การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน 

กิจกรรม การตรวจสอบสัมปทานรัฐวิสาหกิจใหมีผลตอบแทนตามสญัญา 

กิจกรรม โครงการจางที่ปรึกษาในการบริหารหลักทรัพยในรัฐวิสาหกิจและกิจการทีรั่ฐถือหุนต่ํากวา

รอยละ 50% 
6. โครงการเพิ่มศักยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรม การปรับปรุงรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกจิ *** 

กิจกรรม การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายในการเปนคณะกรรมการที่ดี 

กิจกรรม การเผยแพรและตดิตามผลการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรม โครงการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ระบบกรรมการ

ผูแทนคลังในรัฐวิสาหกิจ (Excel/Stanalone) ระบบศนูยประสานงานและบริการขอมูล

กรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(Directors’ Pool) 

กิจกรรม โครงการประชาสัมพันธเพ่ือการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญตัิ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2550 

7. โครงการเผยแพรและสรางความเขาใจในนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
กิจกรรม การประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความเขาใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 2: เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 2: เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1. โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 

กิจกรรม การสนับสนุนการพัฒนาการขนสงระบบรางของ ร.ฟ.ท. ในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งป 2555 
กิจกรรม การติดตามการดาํเนินโครงการรถไฟสายสีแดง และการกอสรางรถไฟรางคู 

กิจกรรม การติดตามการดาํเนินโครงการพัฒนาทาเรือและทาอากาศยาน 
2. โครงการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนในโครงการภาครัฐ (PPPs) ในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งป 2555 

กิจกรรม การสนับสนนุการดําเนนิการหาพันธมิตรเขารวมงานในโครงการของรัฐวิสาหกิจภายใต

แผนปฏบิัติการไทยเขมแข็ง ป 2555 

3. โครงการจัดตัง้กองทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ (Infrastructure Fund) 

กิจกรรม การเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

/กลยุทธ... 
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กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 3: เสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) 

1. โครงการสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจใหนําองคความรูไป ตอยอดใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจในเชิง

สรางสรรค 

กิจกรรม การสนับสนนุใหองคการสวนพฤกษศาสตร เผยแพรความรูเร่ืองสมุนไพรไทย รวมทั้งนํา

ผลวิจัยของสถาบันวจิัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ไปใชใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค 
2. สนับสนนุรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาผลิตภณัฑเพ่ือโปรโมทประเทศไทย 

กิจกรรม การสนับสนนุใหองคการเภสัชกรรมขยายการผลิตและจาํหนายผลติภัณฑดานสมุนไพร

ไทยใหแพรหลายตางประเทศ 

 

กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 4: เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินและแหลงทุน 

1. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลงเงินทุนใหผูประกอบการทั่วประเทศ 

กิจกรรม การสนับสนนุใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยสินเชื่อใหกับผูประกอบการ SMEs       

ทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวงการคลัง 

2. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลงเงินใหเศรษฐกิจฐานราก 

กิจกรรม การเพิ่มทุนใหแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพ่ิมโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนของ 

SMEs และประชาชนในระดับฐานราก 

 

ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 3: สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 1: สงเสริมการกระจายรายไดอยางเปนธรรมและแกไขปญหาความยากจน 

1. โครงการสนับสนุนการปรับบทบาทองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองคการคลังสินคา (อคส.) 

ในการพัฒนาระบบการประกันราคาสินคาเกษตร 

กิจกรรม การปรับบทบาท อตก. และ อคส. 

2. โครงการสนับสนุนการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กิจกรรม การปรับบทบาท ขององคการสะพานปลา องคการสวนยาง และสํานักงานกองทุน

สงเคราะหสวนยาง  

กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 4: สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ดี 

1. โครงการสนับสนุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจในการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

กิจกรรม ติดตามและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการโครงสรางพ้ืนฐานดําเนินการตาม

กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 

 

 

 
 

/กลยุทธ... 
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กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 5: สนับสนุนการคุมครองทางสังคม 

1. โครงการขอรับโครงการจดัสรรเงินอุดหนุน (PSO) แกรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรม การจัดสรรเงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะของ ขสมก. รฟท. และ กปภ.*** 

2. โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสังคมเขมแข็ง 
กิจกรรม โครงการรัฐวิสาหกิจรวมพลังกีฬาไทยเขมแข็ง (1 รัฐวิสาหกิจ : 1 กีฬา) 

3. โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงในการเสริมสรางความรับผดิชอบทางสังคม 

กิจกรรม การสนับสนนุรัฐวิสาหกิจทุกแหงในการเสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคมโครงการ  

(1 โรงเรียน : 1 รัฐวิสาหกิจ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 4: บริหารจัดการอยางมืออาชีพ 

กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 1: บริหารบนฐานความรู (Knowledge Based Management) 

1. โครงการสรางฐานความรูในการปฏิบัติงานของ 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันการทุจริต 

กิจกรรม การฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการตรวจสอบภายในขององคกร 

 

กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 2: สรางการเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการทํางานของ สคร. 
กิจกรรม การสรางความรูความเขาใจและเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะหทางการเงิน 

 

กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 3: สงเสริมธรรมาภิบาล 

1. โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลใน สคร. 

กิจกรรม การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎระเบียบ 

กิจกรรม ใชขอมูล GFMIS-SOE เพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะห รัฐวิสาหกิจ และการติดตาม   

การเบิกจายงบลงทุนของ รส.   

 

กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 5: บริหารดวยเทคโนโลยีทันสมัย 

1. โครงการการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการทํางาน 

กิจกรรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสขาราชการ พนักงานและลูกจาง 

กิจกรรม การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรวมงาน กฎระเบียบ การฝกอบรม 

ความเขาใจในกระบวนการ และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ 

 

 

 

หมายเหต ุตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2553 โดย *เปนตัวชี้วัดระดับกระทรวง **เปนตัวชี้วัดระดับกลุมภารกิจ ***เปนตัวชี้วัดระดับกรม 



การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1. บุคลากรสวนใหญมีอายุเฉล่ียที่ต่ําและเปน

บุคลากรรุนใหมที่มีความรูความสามารถ จงึ

เปนประโยชนตอการปฏิบตังิานและพฒันาใน

ระยะยาว 

S2. เปนองคกรขนาดเล็กและมีสายการบงัคับบญัชา

ที่ส้ัน จึงมีความคลองตัวในการสื่อสาร/มนุษย

สัมพันธภายในองคกร รวมถึงการงบประมาณ

และการบริหารจัดการ 
S3. มีกฎระเบียบภายในสาํนกังานที่เอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน มีกฎหมายจัดตัง้หนวยงานที่รองรับ

อํานาจหนาที ่รวมทั้งมีการลดขั้นตอนที่ไม

จําเปนในระบบราชการออกไป ทําใหการ

ดําเนนิการกระทําไดอยางรวดเร็ว 

W1. ขาดกฎหมาย กฎระเบียบที่จะใชเปน

เครื่องมือสนับสนุนในการบรหิารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ 

W2.ขาดการสรางแรงจูงใจที่ดี (Incentives) และ

การความชัดเจนของสายงานการเตบิโตใหกับ

องคกร (Career Part) ในการปฏิบัติงาน

ใหกับบคุลากร รวมถึงการบริหารจัดการ

บุคลากรที่เปนระบบ 

W3.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ

บริหารงาน (GFMIS-SOE) ไมสามารถนําไป

ประยุกตใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1. รัฐวิสาหกิจเปนกลไกสาํคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ การจางงานและนโยบายของรัฐอยาง

ตอเนื่อง และปจจุบนัมีบทบาทสําคัญในการหา

รายไดเขารัฐเปนอันดับ 3 รองจากการจัดเก็บ

ภาษ ี

O2. สวนใหญมีระบบการกาํกับดูแลกิจการทั้งดาน

กฏหมายประกอบกิจการการและกลไกกํากับ

ดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทําใหเกิดความ

เช่ือมั่นตอผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 

ในระดบัทีด่ ี

O3. รัฐมีนโยบายในการสงเสริม และให

ความสําคัญกบัการยกระดบัการบริหารจัดการ 

รวมถึงการนําเครื่องมือและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 

โปรงใส เปนธรรม และบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

T1. นโยบายของกระทรวงเจาสังกัดในบาง

รัฐวิสาหกิจไมเปนไปในทศิทางเดียวกันกบั

แนวนโยบายผูถือหุนที่ สคร. กําหนด 

T2. กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่เก่ียวของของ

รัฐวิสาหกิจไมสนับสนนุใหเกิดความคลองตัว

ในการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ 
T3. เสถียรภาพของรัฐบาล อาจสงผลกระทบ 

ตอนโยบายการกํากับ ดูแล ติดตาม และ

พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีความตอเนื่องและ

เปนไปในทศิทางเดียวกัน 

 

 



 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาและเพิม่มูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐในการ

พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน” 

พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดอาํนาจหนาที่ของ สคร. ดังนี้ 

(1) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เก่ียวของกับการบริหาร

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 

(2) กํากับ ดแูล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนนิงานที่

สอดคลองกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบรหิารและพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 

(3) ใหคําปรกึษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหารและพัฒนา

องคกรแกรัฐวิสาหกิจ 

(4) ดําเนนิการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ

หาสิบของทุนทั้งหมด 

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

ภารกิจหลักของหนวยงาน (Mission) 

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและ

มาตรการกํากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและ

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสินของรัฐ 

 

 

 

 

/โครงสราง... 
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โครงสรางองคกร 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดโครงสราง สคร. ดังนี ้

(1) สํานักงานเลขานุการกรม 

(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) สํานักกฎหมาย 

(4) สํานักกํากับและประเมนิผลรัฐวิสาหกิจ 

(5) สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 

(6) สํานักบรหิารหลักทรัพยของรัฐ 

(7) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 

(8) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 

(9) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

(10) กลุมตรวจสอบภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

เพ่ือใหแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ของสํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจบรรลุตามพันธกิจ สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจไดอยางย่ังยืนซึ่ง

สอดคลองตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป 2553 จึงกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ดาน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 : สรางมูลคาเพ่ิมในกิจการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยรัฐ 

เปาประสงค :   

1. รัฐวิสาหกิจมีศักยภาพในการสนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศใหเตบิโตอยางมั่นคงและ

ย่ังยืน รวมทั้งสนับสนนุใหรัฐวิสาหกิจมีการใชทรัพยากรรวมกัน 

2. บริหารจัดการเพื่อสรางฐานรายไดและมูลคาใหแกทรัพยสินของรัฐ 
ตัวช้ีวัด : 

รอยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐที่สามารถจัดเก็บรายไดตาม

เปาหมาย 
กลยุทธ :  

1. เพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
2. ปรับปรุงระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจโดยเนนผลลพัธแทน

กระบวนการ 

3. ติดตามผลการดําเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ 
4. เพ่ิมรายไดรัฐวิสาหกิจ 
5. เพ่ิมศักยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : การผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเรงสรางขีดความสามารถใน  

การแขงขันของประเทศ 

เปาประสงค :    

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเปนกลไกสําคญัในการพัฒนาตลาดทุน 
และโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

ตัวช้ีวัด :  

การเบิกจายงบลงทุนไดตามเปาหมาย 

กลยุทธ :  

1. สนับสนนุรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 

2. สนับสนนุการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (PPP) ในแผนปฏบิัติ

การไทยเขมแข็งป 2555 

3. จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ(Infrastructure fund) 

4. สนับสนนุใหรัฐวิสาหกิจใหนาํองคความรูไป ตอยอดใหเกิดมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค 

5. สนับสนนุรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาผลิตภณัฑเพ่ือโปรโมทประเทศไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 : สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เปาประสงค :   

สนับสนนุรัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับฐานรากใหมีการเตบิโตอยางย่ังยืน 

ตัวช้ีวัด :  

ระดับความสําเร็จในการสนบัสนุนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในการปลอย

สินเชื่อไดตามเปาหมาย 

กลยุทธ :  

1. สนับสนนุสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลงเงินทุนใหผูประกอบการ
ทั่วประเทศโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

2. สนับสนนุสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลงเงินใหเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 : การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเสริมสรางภูมิคุมกันและความ

เขมแข็งทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค :   

รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมและมีความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด :  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการใหเงินอุดหนนุบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 

/กลยุทธ... 
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กลยุทธ : 

1. สนับสนนุการปรับบทบาทรฐัวิสาหกิจในการพัฒนาระบบการประกัน
ราคาสินคาเกษตร 

2. สนับสนนุการปรับบทบาทรฐัวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

3. สนับสนนุสงเสริมรัฐวิสาหกิจในการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

4. จัดสรรเงินอุดหนุนสาธารณะ (PSO) แกรัฐวิสาหกิจ 

5. สนับสนนุการเสริมสรางสังคมเขมแข็ง 
6. สนับสนนุรัฐวิสาหกิจทุกแหงในการเสริมสรางความรับผิดชอบทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 : การเพิ่มศักยภาพของ สคร. 

เปาประสงค :  

ยกระดับคุณภาพการปฏิบตังิานของ สคร. เพ่ืออํานวยความสะดวกและ 

ใหบริการแกกลุมผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด :  

รอยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามเปาหมายทีกํ่าหนด 

กลยุทธ :  

1. สรางฐานความรูในการปฏบิัติงานของขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
2. เพ่ิมศักยภาพในการทาํงานของ สคร. 
3. สงเสริมธรรมาภบิาลใน สคร. 

4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการทาํงาน 

 



กระทรวงการคลงั

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

รายการ ผูร้บัผิดชอบ

หน่วยนบั 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมท ัง้สิ้น    3,125.8939        -      3,125.8939           55,400,000        -             55,400,000

ประเดน็ยุทธศาสตรก์ระทรวง : 1  บริหารและรกัษาความย ัง่ยนื

ทางการคลงั

   3,125.8939        -      3,125.8939           45,400,000        -             45,400,000

เป้าประสงค ์: เพื่ อการมเีสถยีรภาพทางการคลงั

<<ตวัชี้วดั : รายไดสุ้ทธติ่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศปีงบประมาณ>> รอ้ยละ 16.8808 16.076

<<ตวัชี้วดั : จาํนวนรฐัวสิาหกจิเป้าหมายที่มแีผนฟื้นฟูฐานะการเงนิที่สามารถ

ลดผลขาดทนุหรอืมกีาํไรจากการดาํเนนิงาน>>

แห่ง - 1 แห่ง

  กลยุทธก์ระทรวง : 3 สรา้งมลูค่าเพิ่มในทรพัยส์นิของรฐั

ยุทธศาสตร ์สคร. : สรา้งมลูค่าเพิ่มในกจิการรฐัวสิาหกจิและ

หลกัทรพัยร์ฐั

ผลผลติ/โครงการ :  1 ปรบัปรุงระบบการบริหารจดัการ

รฐัวสิาหกิจ

กจิกรรม : 1.1 การปรบัปรุงแกไ้ขพระราชบญัญตั ิวา่ดว้ย

การใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินงานในกิจการของรฐั 

พ.ศ.2535 *

สกม.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการแกไ้ขพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย

การใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรอืดาํเนนิงานในกจิการของรฐั พ.ศ.

2535*>>

คะแนน 5

ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 1
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กจิกรรม : 1.2 การยกร่างพระราชบญัญตักิารกาํกบัและ

พฒันานโยบายรฐัวสิาหกิจ พ.ศ....

สกม.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการเสนอกฎหมาย>> คะแนน 5

ผลผลติ/โครงการ :  2. ปรบัปรุงระบบการประเมนิผล

รฐัวสิาหกิจโดยเนน้ผลลพัธแ์ทนกระบวนการ

กจิกรรม : 2.1 การพฒันาการนาํระบบประเมนิผลคุณภาพ

รฐัวสิาหกิจมาใช ้**/***

สกร.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนนิงานตามแผนการนาํ

ระบบประเมนิผลคณุภาพรฐัวสิาหกจิมาใช ้(SEPA**)>>

คะแนน 5

<<ตวัชี้วดั : รฐัวสิาหกจิไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของรฐัวสิาหกจิใน

ระบบประเมนิผลฯ สามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนนิงานตาม

เกณฑท์ี่กาํหนดในปีนัน้ๆ *** >>

คะแนน 5

ผลผลติ/โครงการ : 3. ตดิตามผลการดาํเนินงานของ

รฐัวสิาหกิจในการฟื้นฟูฐานะการเงนิ

กจิกรรม : 3.1 ตดิตามผลการดาํเนินงานของรฐัวสิาหกิจ 5 

แห่ง  คือ ร.ฟ.ท.,ทโีอท ี,กสท.,กคช., และ ขสมก.

สพร.1,สพร.2

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความคบืหนา้ของการดาํเนนิการตามแผนของ

รฐัวสิาหกจิท ัง้ 5 แห่ง>>

คะแนน 5

ผลผลติ/โครงการ : 4. การเพิ่ มศกัยภาพการดาํเนินงานของ

รฐัวสิาหกิจ

กจิกรรม : 4.1 การปรบัองคก์รของรฐัวสิาหกิจใหม้ฐีานะ

เป็นนิตบิคุคล 3 แห่ง คือ โรงงานยาสูบ,องคก์ารสุรา,โรงงาน

ไพ่***

สพร.2

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการปรบัองคก์รเป็นนติบิคุคลของ

รฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงการคลงั 3 แห่ง***>>

แห่ง 3 แห่ง

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 2
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ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553

กจิกรรม : 4.2 การตดิตามรายไดจ้ดัเก็บจากรฐัวสิาหกิจ

และหลกัทรพัยข์องรฐั**/***

สนผ. สบล. 

สพร.1-4

<<ตวัชี้วดั : รายไดท้ี่จดัเก็บจากรฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐั

เป็นไปไดต้ามเป้าหมาย (ลา้นบาท)**>>

ลา้นบาท   83,300

<<ตวัชี้วดั : รอ้ยละของรฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัยข์องรฐัที่สามารถ

จดัเก็บรายได ้ไดต้ามเป้าหมาย*** >>

ระดบั 5

กจิกรรม : 4.3 การใหร้ฐัวสิาหกิจใชท้รพัยากรร่วมกนัเพื่อ

ลดการลงทนุซํา้ซอ้น

สพร.1-3

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> คะแนน

กจิกรรม : 4.4 การพฒันาบคุลากรของรฐัวสิาหกิจ*** สพร.4 (HR)

<<ตวัชี้วดั : ประสทิธผิลในการเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้หแ้ก่บคุลากร

รฐัวสิาหกจิ***>>

จาํนวน

หลกัสูตร

10

กจิกรรม : 4.5 การจดังานมอบรางวลัรฐัวสิาหกิจ            3,000,000   -             3,000,000 สกร.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> คะแนน 5

กจิกรรม : 4.6 โครงการจดัทาํแผนยกระดบัการบริหาร

จดัการเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มและความแขง็แกร่งทางการเงนิ

ของรฐัวสิาหกิจ

          10,000,000   -            10,000,000 สพร. 1-4

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

กจิกรรม : 4.7 โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการ

รฐัวสิาหกิจ

           5,000,000   -             5,000,000 สกร.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ 5

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 3



รายการ ผูร้บัผิดชอบ

หน่วยนบั 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม
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ผลผลติ/โครงการ : 5. การเพิ่ มรายไดร้ฐัวสิาหกิจ

กจิกรรม : 5.1 การตดิตามเร่งรดัการเบกิจ่ายงบลงทนุ สนผ. ศทส. 

สพร.1-4

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ 77

กจิกรรม : 5.2 การตรวจสอบสมัปทานรฐัวสิาหกิจใหม้ี

ผลตอบแทนตามสญัญา

สพร.1-2

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

กจิกรรม : 5.3 โครงการจา้งที่ปรึกษาในการบริหาร

หลกัทรพัยใ์นรฐัวสิาหกิจและกิจการที่รฐัถอืหุน้ตํา่กวา่รอ้ย

ละ 50%

           5,000,000   -             5,000,000 สบล.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ 100

ผลผลติ/โครงการ : 6. เพิ่ มศกัยภาพกรรมการรฐัวสิาหกิจ

กจิกรรม : 6.1 การปรบัปรุงร่างระเบยีบกระทรวงการคลงั

วา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกิจ***

สนผ.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํร่างระเบยีบกระทรวง 

การคลงัวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ...***>>

ระดบั 5

กจิกรรม : 6.2 การฝึกอบรมเกี่ ยวกบักฎหมายในการเป็น

คณะกรรมการที่ดี

  สบล.    

สพร.4 (HR)

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> ระดบั 5

กจิกรรม : 6.3 การเผยแพร่และตดิตามผลการสรา้งระบบ

การบริหารจดัการที่ดใีนรฐัวสิาหกิจ

สนผ.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> ระดบั 5

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 4
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กจิกรรม : 6.4 โครงการเชื่ อมโยงระบบฐานขอ้มลูกรรมการ

รฐัวสิาหกิจ (GFMIS-SOE) ระบบกรรมการผูแ้ทนคลงัใน

รฐัวสิาหกิจ (Excel/Stanalone) ระบบศูนยป์ระสานงาน

และบริการขอ้มลูกรรมการรฐัวสิาหกิจ (MOF Board 

Center) และระบบบญัชีรายชื่ อกรรมการรฐัวสิาหกิจ 

(Directors Pool)

           1,900,000   -             1,900,000 สบล.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ 5

กจิกรรม : 6.5 โครงการประชาสมัพนัธเ์พื่อการสรรหา

กรรมการรฐัวสิาหกิจตามพระราชบญัญตัคิุณสมบตัิ

มาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกิจ (ฉบบัที่

 6) พ.ศ.2550

           1,500,000   -             1,500,000 สบล.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ 5

กจิกรรม : 6.6 โครงการสมันา/ฝึกอบรมบคุคลในบญัชี

รายชื่ อกรรมการรฐัวสิาหกิจ

           2,000,000   -             2,000,000 สบล.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ 5

ผลผลติ/โครงการ : 7 เผยแพร่และสรา้งความเขา้ใจใน

นโยบายการพฒันารฐัวสิาหกิจ

กจิกรรม : 7.1 การประชาสมัพนัธเ์พื่อเสริมสรา้งความ

เขา้ใจนโยบายพฒันารฐัวสิาหกิจ

          17,000,000   -            17,000,000 สนผ.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ 5

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 5
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ประเดน็ยุทธศาสตรก์ระทรวง  :  2 เสริมสรา้งความย ัง่ยนืทาง

เศรษฐกจิ

 -  -  - 

เป้าประสงค ์: เพื่ อพฒันาการทางเศรษฐกจิที่ดขีึ้น

กลยุทธก์ระทรวง  : 2 เสรมิสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ

ยุทธศาสตร ์สคร : การผลกัดนัใหร้ฐัวสิาหกจิเร่งสรา้งขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ผลผลติ/โครงการ : 1. สนบัสนุนรฐัวสิาหกิจในการพฒันา

ระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ

กจิกรรม : 1.1 การสนบัสนุนการพฒันาการขนส่งระบบราง

ของ ร.ฟ.ท. ในแผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ปี 2555

สพร.1

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการตามโครงการ>> รอ้ยละ

กจิกรรม : 1.2 การตดิตามการดาํเนินโครงการรถไฟสายสี

แดง และการก่อสรา้งรถไฟรางคู่

สพร.1

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความกา้วหนา้ในการเบกิจ่ายงบลงทนุของ 

ร.ฟ.ท.>>

รอ้ยละ

กจิกรรม : 1.3 การตดิตามการดาํเนินโครงการพฒันาท่าเรือ

และท่าอากาศยาน

สพร.1

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความกา้วหนา้ในการดาํเนนิโครงการ>> รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 6
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ผลผลติ/โครงการ : 2. สนบัสนุน PPP ในแผนปฏบิตักิารไทย

เขม้แขง็ปี 2555

กจิกรรม : 2.1 การสนบัสนุนการดาํเนินการหาพนัธมติรเขา้

ร่วมงานในโครงการของรฐัวสิาหกิจภายใตแ้ผนปฏบิตักิาร

ไทยเขม้แขง็ ปี 2555

สนผ.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ>> ระดบั 5

ผลผลติ/โครงการ : 3. จดัต ัง้กองทนุพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานภาครฐั(Infrastructure fund)

กจิกรรม : 3.1 การเสนอจดัต ัง้กองทนุพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานภาครฐั

สนผ.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนนิโครงการ>> ระดบั 5

กลยุทธก์ระทรวง  : 3 ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิเชิงสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตร ์สคร : การผลกัดนัใหร้ฐัวสิาหกจิเร่งสรา้งขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ผลผลติ/โครงการ : 1. สนบัสนุนใหร้ฐัวสิาหกิจนาํองคค์วามรู ้

ไปต่อยอดใหเ้กิดมลูค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจในเชิงสรา้งสรรค์

กจิกรรม : 1.1 การสนบัสนุนใหอ้งคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

เผยแพร่ความรูเ้รื่ องสมนุไพรไทย รวมท ัง้นาํผลวจิยัของ วว.

 ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนท์างเศรษฐกิจในเชิงสรา้งสรรค์

สพร.1

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 7



รายการ ผูร้บัผิดชอบ

หน่วยนบั 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553

ผลผลติ/โครงการ : 2. สนบัสนุนรฐัวสิาหกิจในการพฒันา

ผลติภณัฑเ์พื่ อโปรโมทประเทศไทย

กจิกรรม : 2.1 การสนบัสนุนใหอ้งคก์ารเภสชักรรมขยาย

การผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑด์า้นสมนุไพรไทยให ้

แพร่หลายต่างประเทศ

สพร.3

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

กลยุทธก์ระทรวง  : 4 เพิ่มโอกาสในการเขา้ถงึแหล่งเงนิและ

แหล่งทนุ

ยุทธศาสตร ์สคร : สนบัสนุนรฐัวสิาหกจิในการพฒันา

เศรษฐกจิฐานราก

ผลผลติ/โครงการ : 1. สนบัสนุนสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ

เป็นแหลง่เงนิทนุใหผู้ป้ระกอบการท ัว่ประเทศ

กจิกรรม : 1.1 การสนบัสนุนใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ

ปลอ่ยสนิเชื่ อใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ท ัว่ประเทศตาม

นโยบายของกระทรวงการคลงั

สพร.3

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

ผลผลติ/โครงการ : 2. สนบัสนุนสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ

เป็นแหลง่เงนิใหเ้ศรษฐกิจฐานราก

กจิกรรม : 2.1 การเพิ่มทนุใหแ้ก่สถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ

เพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุของ SMEs และ

ประชาชนในระดบัฐานราก

สพร.3

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ >> รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 8



รายการ ผูร้บัผิดชอบ

หน่วยนบั 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553

ประเดน็ยุทธศาสตรก์ระทรวง  : 3 สนบัสนุนความย ัง่ยนืทางสงัคม

และสิ่ งแวดลอ้ม

10,000,000  - 10,000,000

เป้าประสงค ์: เพื่ อใหป้ระชาชนมคีณุภาพชีวติที่ดขีึ้น

<<ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของผลลพัธต์ามมาตรการดา้นการคลงัและ

การเงนิที่ เกี่ยวกบัประชาชนเพื่อคณุภาพชวีติที่ดขี ึ้น>>

รอ้ยละ - 85

กลยุทธก์ระทรวง  : 1 ส่งเสรมิการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม

และแกไ้ขปญัหาความยากจน

ยุทธศาสตร ์สคร : การสนบัสนุนรฐัวสิาหกจิเสรมิสรา้ง

ภมูคิุม้กนัและความเขม้แข็งทางสงัคมและสิ่ งแวดลอ้ม

ผลผลติ/โครงการ : 1. สนบัสนุนการปรบับทบาท อตก. และ

อคส. ในการพฒันาระบบการประกนัราคาสนิคา้เกษตร

กจิกรรม : 1.1 การปรบับทบาท อตก. และ อคส. สพร.1 สพร.3

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการตามโครงการ

ประกนัราคาสนิคา้เกษตรของหน่วยงาน>>

รอ้ยละ

ผลผลติ/โครงการ : 2. สนบัสนุนการปรบับทบาทรฐัวสิาหกิจ

ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กจิกรรม : 2.1 การปรบับทบาท ของ อสป., อสย. และ สกย. สพร.1

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 9



รายการ ผูร้บัผิดชอบ

หน่วยนบั 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553

กลยทุธก์ระทรวง  : 4 สนับสนุนการพฒันาสิ่ งแวดลอ้มที่ ดี

ยุทธศาสตร ์สคร : การสนบัสนุนรฐัวสิาหกจิเสรมิสรา้ง

ภมูคิุม้กนัและความเขม้แข็งทางสงัคมและสิ่ งแวดลอ้ม

ผลผลติ/โครงการ : 1. สนบัสนุนส่งเสริมรฐัวสิาหกิจในการ

แกไ้ขปญัหามลพษิสิ่ งแวดลอ้ม

กจิกรรม : 1.1 ตดิตามและผลกัดนัใหร้ฐัวสิาหกิจที่

ประกอบกิจการโครงสรา้งพื้นฐานดาํเนินการตามกฎหมาย

ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่ งแวดลอ้มแห่งชาติ

สพร.1-4

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

กลยุทธก์ระทรวง  : 5 สนบัสนุนการคุม้ครองทางสงัคม

ยุทธศาสตร ์สคร : การสนบัสนุนรฐัวสิาหกจิเสรมิสรา้ง

ภมูคิุม้กนัและความเขม้แข็งทางสงัคมและสิ่ งแวดลอ้ม

ผลผลติ/โครงการ : 1. ขอรบัโครงการจดัสรรเงนิอดุหนุน

(PSO) แก่รฐัวสิาหกิจ

10,000,000  - 10,000,000

กจิกรรม : 1.1 การจดัสรรเงนิอุดหนุนการใหบ้ริการ

สาธารณะของ ขสมก. รฟท. และ กปภ.***

สนผ.  สพร.

1-2

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการตามระเบยีบสาํนกั

นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการใหเ้งนิอดุหนุนบรกิารสาธารณะของ

รฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2551***>>

คะแนน 5

ผลผลติ/โครงการ : 2. สนบัสนุนการเสริมสรา้งสงัคมเขม้แขง็

กจิกรรม : 2.1 โครงการรฐัวสิาหกิจรวมพลงักีฬาไทย

เขม้แขง็ (1 รฐัวสิาหกิจ : 1 กีฬา)

สพร.1-4

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 10



รายการ ผูร้บัผิดชอบ

หน่วยนบั 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553

ผลผลติ/โครงการ : 3. สนบัสนุนรฐัวสิาหกิจทกุแห่งในการ

เสริมสรา้งความรบัผดิชอบทางสงัคม

กจิกรรม : 3.1 การสนบัสนุนรฐัวสิาหกิจทกุแห่งใน 

การเสริมสรา้งความรบัผดิชอบทางสงัคมโครงการ 

(1 โรงเรียน : 1 รฐัวสิาหกิจ)

สพร.1-4

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 11



รายการ ผูร้บัผิดชอบ

หน่วยนบั 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553

ประเดน็ยุทธศาสตรก์ระทรวง  : 4 การบริหารจดัการอย่างมอือาชีพ  -  -  - 

เป้าประสงค ์: เพื่ อใหก้ระทรวงการคลงัมกีารบรหิารจดัการที่ดี

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาศูนยบ์รกิารร่วมหรอืเคานเ์ตอร์

ศูนยบ์รกิารประชาชน>>

คะแนน 5 N/A

กลยุทธก์ระทรวง  : 1 บรหิารบนฐานความรู ้

ยุทธศาสตร ์สคร : การเพิ่มศกัยภาพของ สคร.

ผลผลติ/โครงการ : 1. สรา้งฐานความรูใ้นการปฏบิตังิานของ

ขา้ราชการ พนกังานและลูกจา้ง

กจิกรรม : 1.1 การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ ยวกบั

พระราชบญัญตัริ่วมงาน กฎระเบยีบ การฝึกอบรม ความ

เขา้ใจในกระบวนการ และกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ที่

เกี่ ยวขอ้ง

สพร.4 (HR)

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

กลยุทธก์ระทรวง  : 2 สรา้งการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร ์สคร : การเพิ่มศกัยภาพของ สคร.

ผลผลติ/โครงการ : 1. เพิ่ มศกัยภาพในการทาํงานของ สคร.

กจิกรรม : 1.1 การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเพิ่ม

ศกัยภาพในการวเิคราะหท์างการเงนิ

สพร.4 (HR)

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม 12



รายการ ผูร้บัผิดชอบ

หน่วยนบั 52 53 54 55 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553

กลยุทธก์ระทรวง  : 3 ส่งเสรมิธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร ์สคร : การเพิ่มศกัยภาพของ สคร.

ผลผลติ/โครงการ : 1. ส่งเสริมธรรมาภบิาลใน สคร.

กจิกรรม : 1.1 การฝึกอบรมเกี่ ยวกบักฎหมายรฐัธรรมนูญ 

กฎระเบยีบการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดแีละการป้องกนั

การทจุริต

สพร.4 (HR)

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

กจิกรรม : 1.2 การฝึกอบรมเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของ

ระบบการตรวจสอบภายในขององคก์ร

สพร.4 (HR)

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

กลยุทธก์ระทรวง  : 5 บรหิารดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั

ยุทธศาสตร ์สคร : การเพิ่มศกัยภาพของ สคร.

ผลผลติ/โครงการ : 1. การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมา

พฒันากระบวนการทาํงาน

กจิกรรม : 1.1 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ ศทส. สล.

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> รอ้ยละ

กจิกรรม : 1.2 ใชข้อ้มลู GFMIS-SOE เพื่อจดัทาํรายงาน

การวเิคราะห ์รฐัวสิาหกิจ และการตดิตามการเบกิจ่ายงบ

ลงทนุของ รส.

สนผ. ศทส. 

สพร.1-4

<<ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนนิการ>> ระดบั 5
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ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน 

กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

นโยบาย 

ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรและกลยุทธสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป

แรก 

 

1.1.5ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการ

เรงดวน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนนุรัฐวิสาหกิจในการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธ สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกจิเปนแหลง

ทุนใหผูประกอบการทั่วประเทศ 

1.1.7เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจ

เรงสรางขีดความสามารถใน  การแขงขันของประเทศ 

กลยุทธ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิ

สติกส 

1.2.7ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสนิคา

เกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ 

และเรงสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 การสนับสนนุรฐัวิสาหกิจ

เสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ สนับสนุนการปรับบทบาท อตก.และอคส. ใน

การพัฒนาระบบการประกันราคาสนิคาเกษตร 

 

1.2.8เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจาย

สินคาของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 การสนับสนนุรฐัวิสาหกิจ

เสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ สนับสนุนการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ  

4.1นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 สรางมูลคาเพ่ิมในกิจการ

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยรัฐ 

กลยุทธ ตดิตามผลการดาํเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ 

4.1นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 การเพิ่มศักยภาพของ สคร. 

กลยุทธ การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันา

กระบวนการทาํงาน 

/4.2.1ภาคเกษตร... 



4.2.1ภาคเกษตร ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจ

เรงสรางขีดความสามารถใน  การแขงขันของประเทศ 

กลยุทธ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิ

สติกสของประเทศ 

4.3นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การผลักดนัใหรัฐวิสาหกิจ

เรงสรางขีดความสามารถใน  การแขงขันของประเทศ 

กลยุทธ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิ

สติกสของประเทศ 

4.4นโยบายพลังงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 การสนับสนนุรฐัวิสาหกิจ

เสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ สนับสนุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจในการแกไข

ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

 

4.5นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 การเพิ่มศักยภาพของ สคร.

กลยุทธ การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันา

กระบวนการทาํงาน 

 

นโยบายที่ 4 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี  

8.1ประสิทธภิาพการบริหารราชการแผนดนิ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 การเพิ่มศักยภาพของ สคร.

กลยุทธ สงเสริมธรรมาภิบาลใน สคร. 

 

8.1ประสิทธภิาพการบริหารราชการแผนดนิ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 การเพิ่มศักยภาพของ สคร.

กลยุทธ สรางฐานความรูในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ 

 

 



ประเด็นยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลงัที ่1 กบัโครงการปีงบประมาณ 2553 ของ สคร.

1.2 การยกรา่งพ.ร.บ.การกํากบัและพัฒนานโยบาย
รัฐวสิาหกจิ พ.ศ. …… 

1.1 การปรบัปรงุแกไ้ขพระราชบญัญัต ิวา่ดว้ยการใหเ้อกชน
เขา้รว่มงานหรอืดําเนนิงานในกจิการของรัฐ พ.ศ.2535 *

1. ปรับปรงุระบบการบรหิารจัดการรฐัวสิาหกจิ

2.ปรับปรงุระบบการประเมนิผลรฐัวสิาหกจิ โดย
เนน้ผลลพัธแ์ทนกระบวนการ

2.1 การพัฒนาการนําระบบประเมนิผลคณุภาพรัฐวสิาหกจิมา
ใช ้**/*** 

3.1 ตดิตามผลการดําเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ 5 แหง่  คอื 
ร ฟ ท ทโีอที กสท กคช และ ขสมก

3.  ตดิตามผลการดําเนนิงานของรฐัวสิาหกจิในการ
ฟื้นฟฐูานะการเงนิ 4.1 การปรบัองคก์รของ รส. ใหเ้ป็นนติบิคุคล 3 แหง่ 

(โรงงานยาสบู,องคก์ารสรุา,โรงงานไพ)่ ***

4.2 การตดิตามรายไดจ้ัดเก็บจาก รส. และหลกัทรัพยข์อง
ั **/***

ร.ฟ.ท.,ทโอท ,กสท.,กคช., และ ขสมก.

ยทุธศาสตร์
สคร ที่ 1ยทธศาสตร์

4. การเพิม่ศกัยภาพการดําเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ

4.3 การใหร้ส.ใหท้รัพยากรรว่มกนัเพือ่ลดการลงทนุซํ้าซอ้น

รัฐ**/***

4.4 การพัฒนาบคุลากรของรฐัวสิาหกจิ *** 

4 5 การจัดงานมอบรางวลัรัฐวสิาหกจิ

สคร. ท 1.
สรา้ง
มลูคา่เพิม่
ในกจิการ

ยทุธศาสตร
กระทรวงการ
คลังที ่1.
บรหิารและ 4.5 การจดงานมอบรางวลรฐวสาหกจ

4.6 โครงการจัดทําแผนยกระดบัการบรหิารจัดการเพือ่สรา้ง
มลูคา่เพิม่และความแขง็แกรง่ทางการเงนิของรฐัวสิาหกจิ

4 7 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการรฐัวสิาหกจิ

รัฐวสิาหกจิ
และ
หลกัทรัพย์
รัฐ

รักษาความ
ยั่งยนืทาง 
การคลัง

5. เพิม่รายไดร้ัฐวสิาหกจิ
5.2 การตรวจสอบสมัปทาน รส. ใหม้ผีลตอบแทน
ตามสญัญาสมัปทาน

5.1 การตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบลงทนุ

4.7 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการรฐวสาหกจรฐ

5.3 โครงการจา้งทีป่รกึษาในการบรหิารหลกัทรัพยใ์น
รัฐวสิาหกจิและกจิการทีร่ัฐถอืหุน้ตํา่กวา่รอ้ยละ 50%

ตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม



ประเด็นยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลงัที ่1 กบัโครงการปีงบประมาณ 2553 ของ สคร.

ฝึ ี่ ั ใ ป็

6.1 การปรบัปรงุรา่งระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการ
ตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ ***

6.2 การฝึกอบรมเกยีวกบักฎหมายในการเป็นคณะกรรมการ
ทีด่ ี

6.3 การเผยแพรแ่ละตดิตามผลการสรา้งระบบการบรหิาร
จัดการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ

่

ยทธศาสตร์ยทธศาสตร์

6. เพิม่ศกัยภาพกรรมการรัฐวสิาหกจิ
6.4 โครงการเชือ่มโยงระบบฐานขอ้มลูกรรมการรฐัวสิาหกจิ 
(GFMIS-SOE) ระบบกรรมการผูแ้ทนคลงัในรัฐวสิาหกจิ 
(Excel/Standalone) ระบบศนูยป์ระสานงานและบรกิาร
ขอ้มลูกรรมการรฐัวสิาหกจิ (MOF Board Center) และ
ระบบบญัชรีายชือ่กรรมการรัฐวสิาหกจิ (Directors Pool)

ยทุธศาสตร
สคร. ที่ 1. 
สรา้ง
มลูคา่เพิม่

ยทุธศาสตร
กระทรวงการ
คลังที ่1.
บรหิารและ

6.5 โครงการประชาสมัพันธเ์พือ่การสรรหากรรมการ
รัฐวสิาหกจิตามพระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2550

6.6 โครงการสมัมนา/ฝึกอบรมบคคลในบญัชรีายชือ่
ในกจิการ
รัฐวสิาหกจิ
และ
หลกัทรัพย์

บรหารและ
รักษาความ
ยั่งยนืทาง 
การคลัง

6.6 โครงการสมมนา/ฝกอบรมบคุคลในบญชรายชอ
กรรมการรัฐวสิาหกจิ

7 เผยแพรแ่ละสรา้งความเขา้ใจในนโยบายการพัฒนา
รัฐวสิาหกจิ

7.1 การประชาสมัพันธเ์พือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจนโยบาย
ั ั ิ ิหลกทรพย

รัฐ
รฐวสาหกจ พัฒนารัฐวสิาหกจิ

ตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม



ประเด็นยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลงัที ่2 กบัโครงการปีงบประมาณ 2553 ของ สคร.

ยทธศาสตร์
1. สนับสนุนรส.ในการพัฒนาระบบโลจติตกิสข์อง

ประเทศ 1.2 การตดิตามการดําเนนิโครงการรถไฟสายสแีดง และการ
กอ่สรา้งรถไฟรางคู่

1.1 การสนับสนุนการพัฒนาการขนสง่ระบบรางของ ร.ฟ.ท. ใน
แผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ปี 2555

ยทุธศาสตร
สคร. ที่ 2. 
การผลกัดนั
ให ้

ู

ยทุธศาสตร์

กระทรวงกา

2. สนับสนุน PPP ในแผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ปี 2555
1.3 การตดิตามการดําเนนิโครงการพัฒนาทา่เรอืและทา่อากาศยาน

2.1 การสนับสนุนการดําเนนิการหาพันธมติรเขา้รว่มงานในโครงการ
ของรัฐวสิาหกจิภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ ปี 2555

รัฐวสิาหกจิ
เรง่สรา้งขดี
ความสามา
รถในการ

4. สนับสนุนรส. นําองคค์วามรูไ้ปตอ่ยอดใหเ้กดิ
มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ

กระทรวงกา

รคลงัที ่2. 

เสรมิ สรา้ง

3. จัดตัง้กองทนุพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานภาครัฐ

4.1 การสนับสนุนใหอ้งคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์เผยแพรค่วามรู ้
เรือ่งสมนุไพรไทย รวมทัง้นําผลวจิัยของ วว. ไปใชใ้หเ้กดิ
ป โ ์ ใ ิ ์

3.1 การเสนอจัดตัง้กองทนุพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานภาครฐั

รถในการ
แขง่ขนัของ
ประเทศ

ู ฐเสรม สราง

ความยัง่ยนื

ทางเศรษฐ

5. สนับสนุนรัฐวสิาหกจิในการพัฒนาและโปรโมท
ประเทศไทย

5.1 การสนับสนุนใหอ้งคก์ารเภสชักรรมขยายการผลติและ
จําหน่ายผลติภณัฑด์า้นสมนุไพรไทยใหแ้พรห่ลายตา่งประเทศ

ประโยชนท์างเศรษฐกจิในเชงิสรา้งสรรค์

ทางเศรษฐ 

กจิ ยทุธศาสตร์
สคร. ที่ 3. 
สนับสนน

1. สนับสนุนสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิเป็นแหลง่เงนิทนุ
ใหผู้ป้ระกอบการทั่วประเทศ

1.1 การสนับสนุนใหส้ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิปลอ่ยสนิเชือ่
ใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ทั่วประเทศตามนโยบายของ
กระทรวงการคลงั

สนบสนุน
รัฐวสิาหกจิ
ในการ
พัฒนา

2. สนับสนุนสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิเป็นแหลง่เงนิให ้
เศรษบกจิฐานราก

2.1 การเพิม่ทนุใหแ้กส่ถาบนัการเงนิเฉพาะกจิเพือ่เพิม่โอกาสการ
เขา้ถงึแหลง่เงนิทนุของ SMEs และประชาชนในระดบัฐานราก

เศรษฐกจิ
ฐานราก 

ตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม



ประเด็นยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลงัที ่3 กบัโครงการปีงบประมาณ 2553 ของ สคร.

1. สนับสนุนการปรบับทบาท อตก. และอคส. ในการ
1.1 การปรบับทบาท อตก. และ อคส.

ยทุธศาสตร์

สคร. ที่ 4. ยทุธศาสตร์

พัฒนาระบบการประกนัราคาสนิคา้เกษตร

2.สนับสนุนการปรับบทบาทรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

2.1 การปรบับทบาท ของ อสป., อสย. และ สกย.

การสนับสนุน

รัฐวสิาหกจิ

เสรมิสรา้ง

กระทรวงการ

คลังที ่3. 

สนับสนน

3.สนับสนุนสง่เสรมิรัฐวสิาหกจิในการแกไ้ขปัญหามลพษิ

สิง่แวดลอ้ม

3.1 ตดิตามและผลกัดนัใหร้ัฐวสิาหกจิทีป่ระกอบกจิการ
โครงสรา้งพืน้ฐานดําเนนิการตามกฎหมายสง่เสรมิและ
รักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ

เสรมสราง

ภมูคิุม้กนัและ

ความเขม้แข็ง

สนบสนุน

ความยัง่ยนื

ทางสงัคม

4.ขอรับโครงการจัดสรรเงนิอดุหนุน(PSO) แกร่ัฐวสิาหกจิ
4.1 การจัดสรรเงนิอดุหนุนการใหบ้รกิารสาธารณะของ 
ขสมก. รฟท. และ กปภ. ***

5.1  โครงการรฐัวสิาหกจิรวมพลงักฬีาไทยเขม้แข็ง (1 

ทางสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

ทางสงคม

และสิง่

แวดลอ้ม

5.สนับสนุนการเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็
ฐ (

รัฐวสิาหกจิ : 1 กฬีา)

แวดลอม
6.สนับสนุนรัฐวสิาหกจิทกุแหง่ในการเสรมิสรา้งความ

รับผดิชอบทางสงัคม

6.1 การสนับสนุนรัฐวสิาหกจิทกุแหง่ใน 
การเสรมิสรา้งความรับผดิชอบทางสงัคมโครงการ 
(1 โรงเรยีน : 1 รัฐวสิาหกจิ)

ตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม



ประเด็นยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลงัที ่4 กบัโครงการปีงบประมาณ 2553 ของ สคร.

1.1 การสรา้งความรค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพ.ร.บ.รว่มงาน
1.สรา้งฐานความรูใ้นการปฏบิตังิานของขา้ราชการ 

พนักงานและลกูจา้งสคร.

1.1 การสรางความรคูวามเขาใจเกยวกบพ.ร.บ.รวมงาน 
กฏระเบยีบการฝึกอบรม ความเขา้ใจในกระบวนการและ
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

ศ ส ์ยทุธศาสตร์

กระทรวง

การคลงัที่

ยทุธศาสตร์

สคร. ที่ 5. 

การเพิม่ 2. เพิม่ศกัยภาพในการทํางานของ สคร.
2.2 การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเพิม่ศกัยภาพในการ
วเิคราะหท์างการเงนิการคลงท 

4. การ

บรหิาร

ศกัยภาพของ 

สคร.

่ ใ

3.1 การฝึอบรมเกีย่วกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ  
กฎระเบยีบการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและการ

จัดการอยา่ง

มอือาชพี

3. สง่เสรมิธรรมาภบิาลใน สคร. ป้องกนัการทจุรติ

3.2 การฝึกอบรมเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของระบบการ
ตรวจสอบภายในในองคก์ร

4. นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาพัฒนากระบวนการทํางาน 4.1 ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

4.2 การใชข้อ้มลู GFMIS-SOE เพือ่จัดทํารายงานการ
วเิคราะห ์ รส. และการตดิตามการเบกิจา่ยงบลงทนุของ 
รส.

ตวัชีว้ดัตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ปี 2553 โดย *เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง **เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกจิ ***เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม



ประเด็นยทธศาสตรท์ ี1่

วสิยัทศัน ์“เป็นหนว่ยงานหลกัในการพฒันาและเพิม่มลูคา่รฐัวสิาหกจิใหเ้ป็นเครือ่งมอืของรฐัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื”

ประเด็นยทธศาสตรท์ ี่ 2 ประเด็นยทธศาสตรท์ ี่ 3 ประเด็นยทธศาสตรท์ ี่ 4 ประเด็นยทธศาสตรท์ ี่ 5 การ

Strategy Map : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเดนยทุธศาสตรท1 
สรา้งมลูคา่เพิม่ในกจิการ
รฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัย์
ของรฐั

ท
ธผิ
ล
ต
าม

ธศ
าส
ต
ร์

ประเดนยทุธศาสตรท 2 
การผลกัดนัใหร้ฐัวสิาหกจิ
เรง่ขดึความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ

ประเดนยทุธศาสตรท 3
สนบัสนนุรฐัวสิาหกจิในการ
พฒันาเศรษฐกจิฐานราก

ประเดนยทุธศาสตรท 4 
การสนบัสนนุรฐัวสิาหกจิ
เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัและ
ความเขม้แข็งทางสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม

ประเดนยทุธศาสตรท 5 การ
เพิม่ศกัยภาพของสํานกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกจิ

1. รฐัวสิาหกจิมศีกัยภาพ
ในการสนบัสนนการขบัเคลือ่น กาํกบัดแลรฐัวสิาหกจิเป็นกลไกสําคญั สนบัสนนุรฐัวสิากจิใหเ้ป็นเครือ่งมอื รฐัวสิาหกจิมสีว่นรว่มและมคีวามรบัผดิชอบ

ป
ระ
ส
ิ

ย
ทุ ในการสนบสนนุการขบเคลอน

ยทุธศาสตร์
2. บรหิารจดัการเพือ่สรา้งฐาน
รายไดแ้ละมลูคา่ใหแ้กท่รพัยส์นิของรฐั

กากบดแูลรฐวสาหกจเปนกลไกสาคญ
ในการพฒันาตลาดทนุและโครงสรา้ง
พืน้ฐานของประเทศ

ุ ฐ
ของรฐับาลในการพฒันาเศรษฐกจิระดบั
ฐานรากใหม้กีารเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื

รฐวสาหกจมสวนรวมและมความรบผดชอบ
ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ยกระดบัคณุภาพการปฏบิตังิานของ สคร.

ตดิตามผลการ

พ
ก
าร

ก
าร

ความพงึพอใจของผู ้
กาํหนดนโยบาย

มรีะบบบรหิารจดัการตาม
์ PMQAั

ตดตามผลการ
ดาํเนนิงานของ
รฐัวสิาหกจิ

ระบบประเมนิผล
คณภาพรฐัวสิาหกจิ

สนบัสนนุสถาบนัการเงนิ
ปลอ่ยสนิเชือ่

สนบัสนนุการรว่มลงทนุ
่ ั (PPP)

สนบัสนนุรฐัวสิาหกจิในการ
พฒันาระบบโลจสิตกิส์

เงนิอดุหนุนบรกิาร
สาธารณะของรฐัวสิาหกจิ

ระบบการประกนัสนิคา้

ค
ณุ
ภ
าพ

ให
บ้
รกิ เกณฑม์าตรฐาน PMQAแผนพฒันากฎหมาย

คณุภาพรฐวสาหกจ 
(SEPA) ระหวา่งรฐัและเอกชน (PPP)

ต ัง้กองทนุพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานภาครฐั 

(I f t t f d)

เกษตร

สง่เสรมิรฐัวสิาหกจิในการ
แกไ้ขปญัหามลพษิ
สิ่ ้

พ
ก
าร

ก
าร

(Infrastructure fund) สงแวดลอ้ม

ระ
ส
ทิ
ธภิ
าพ

ป
ฏ
บิ
ตั
ริา
ช
ก

ระบบประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ
ขา้ราชการ สคร. การจดัทาํตน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติ

การเบกิจา่ยงบประมาณ

การควบคมุภายใน
การตรวจสอบภายใน

พฒันากระบวนงานหลกั/
สนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่ง

ป
ร ป

งค
ก์
ร

บรหิารจดัการและ
การพฒันาบคุลากร

ของสคร.

การพฒันาระบบสารสนเทศ
และการสือ่สาร

การพฒันา
ระบบบรหิารความรู ้

ี ี ์ ่

 สง่เสรมิธรรมาภบิาล

ี ่ ป็ใ ้

 PMQA

พ
ฒั
น
าอ
ง

- มรีะบบ Data Warehouse

- มรีะบบ GFMIS

- ม ีE-Office / E-saraban / E-Filing

- มวีฒันธรรมองคก์ร/คา่นยิม

- โครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสม

- ม ีKM อยา่งเป็น
ระบบ

- ใช ้Competency 

- แผนกลยทุธ ์HR 
Scorecard



ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวช้ีวัดของสํานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 

 

ลําดับที่ เปาประสงค ตัวชี้วัด 

1 รัฐวิสาหกิจมีศักยภาพในการสนับสนุน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการลงทุนของประเทศใหเติบโตอยางมั่นคง

และย่ังยืน รวมทั้งสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจมีการ

ใชทรัพยากรรวมกัน 

การปรับปรุงรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ***                                          

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารางระเบียบกระทรวง 

การคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...***>> 

    การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายในการเปนคณะกรรมการที่ดี         

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

  การเผยแพรและติดตามผลการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีใน

รัฐวิสาหกิจ                                                                    

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

  โครงการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-

SOE) ระบบกรรมการผูแทนคลังในรัฐวิสาหกิจ 

(Excel/Stanalone) ระบบศูนยประสานงานและบริการขอมูล

กรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชี

รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool)                         

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

  โครงการประชาสัมพันธเพ่ือการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจตาม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550                                      

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

   โครงการสัมนา/ฝกอบรมบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ                                                                 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

   การประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางความเขาใจนโยบายพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ                                                              

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

  การปรับองคกรของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 3 แหง คือ 

โรงงานยาสูบ,องคการสุรา,โรงงานไพ***                          

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการปรับองคกรเปนนิติบุคคล

ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 3 แหง***>> 

  การใหรัฐวิสาหกิจใชทรัพยากรรวมกันเพ่ือลดการลงทุนซ้ําซอน      

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 



ลําดับที่ เปาประสงค ตัวชี้วัด 
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บริหารจัดการเพื่อสรางฐานรายไดและมูลคา

ใหแกทรัพยของรัฐ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

การพัฒนาการนําระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช 

**/***                                                                       

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการนํา

ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช (SEPA**)>>       

<<ตัวชี้วัด : รัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ 5 ของรัฐวิสาหกิจใน

ระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ตามเกณฑท่ีกําหนดในปนั้นๆ *** >> 

 โครงการจัดทําแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม

และความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ             

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 การติดตามรายไดจัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของ

รัฐ**/***                                                             

<<ตัวชี้วัด : รายไดท่ีจัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ

เปนไปไดตามเปาหมาย (ลานบาท)**>>                        

<<ตัวชี้วัด : รอยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐที่สามารถ

จัดเก็บรายได ไดตามเปาหมาย*** >> 

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ                   

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ วาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน

หรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 *        

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการแกไขพระราชบัญญัติวาดวย

การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.

2535*>> 

การยกรางพระราชบัญญัติการกํากับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ....                                                                         

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการเสนอกฎหมาย>> 

 ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 5 แหง  คือ ร.ฟ.ท.,   

ทีโอที ,กสท.,กคช., และ ขสมก.                                     

<<ตัวชี้วัด : ระดับความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนของ

รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แหง>> 

 การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน                                

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 โครงการจางที่ปรึกษาในการบริหารหลักทรัพยในรัฐวิสาหกิจและ

กิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ 50%                                   

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 การตรวจสอบสัมปทานรัฐวิสาหกิจใหมีผลตอบแทนตามสัญญา   

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

 



ลําดับที่ เปาประสงค ตัวชี้วัด 

3 

  
  
  
  
  
  

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเปนกลไกสําคัญในการ

พัฒนาตลาดทุนและโครงสรางพ้ืนฐานของ

ประเทศ 

  
  
  
  
  
  

การสนับสนุนการพัฒนาการขนสงระบบรางของ ร.ฟ.ท. ใน

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งป 2555                                    

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ>>  

การติดตามการดําเนินโครงการรถไฟสายสีแดง และการกอสราง

รถไฟรางคู                                                                    

<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการเบิกจายงบลงทุนของ 

ร.ฟ.ท.>> 

 การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือและทาอากาศยาน 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการดําเนินโครงการ>> 

การสนับสนุนการดําเนินการหาพันธมิตรเขารวมงานในโครงการ

ของรัฐวิสาหกิจภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป 2555 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการดําเนินการ>> 

การเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ               

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ>> 

การสนับสนุนใหองคการสวนพฤกษศาสตร เผยแพรความรูเรื่อง

สมุนไพรไทย รวมทั้งนําผลวิจัยของ วว. ไปใชใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค                                                 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>  

การสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรมขยายการผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑดานสมุนไพรไทยใหแพรหลายตางประเทศ                  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

4 

  
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของ

รัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให

มีการเติบโตอยางยั่งยืน 

  

การสนับสนุนใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยสินเชื่อใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ท่ัวประเทศตามนโยบายของ

กระทรวงการคลัง                                                       

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

การเพ่ิมทุนใหแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ

เขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs และประชาชนในระดับฐานราก 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ >> 

 

 

 

 

 

 



ลําดับที่ เปาประสงค ตัวชี้วัด 

5 

  
  
  
  
  

รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

  
  
  
  
  

การปรับบทบาท อตก. และ อคส.                                      

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ

ประกันราคาสินคาเกษตรของหนวยงาน>> 

การปรับบทบาท ของ ขององคการสะพานปลา องคการสวนยาง 

และสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

ติดตามและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการโครงสราง

พ้ืนฐานดําเนินการตามกฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ                                                    

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

การจัดสรรเงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะของ ขสมก. รฟท. 

และ กปภ.***                                                           

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551***>> 

 โครงการรัฐวิสาหกิจรวมพลังกีฬาไทยเขมแข็ง (1 รัฐวิสาหกิจ : 1 

กีฬา)                                                                

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงในการเสริมสรางความรับผิดชอบ

ทางสังคมโครงการ (1 โรงเรียน : 1 รัฐวิสาหกิจ)                    

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

6 

  
  
  
  
  

ยกระดับคุณภาพและการปฏิบัติงานของสคร.

เพ่ืออํานวยความสะดวกและใหบริการแกกลุม

ผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  
  
  
  
  

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรวมงาน 

กฎระเบียบ การฝกอบรม ความเขาใจในกระบวนการ และ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ                                 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

การสรางความรูความเขาใจและเพ่ิมศักยภาพในการวิเคราะหทาง

การเงิน                                                                  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎระเบียบการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีและการปองกันการทุจริต                          

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

การฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการตรวจสอบ

ภายในขององคกร                                                           

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส                                         

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

ใชขอมูล GFMIS-SOE เพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะห 

รัฐวิสาหกิจ และการติดตามการเบิกจายงบลงทุนของ รส.  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 



หมายเหต:ุ ตวัชีว้ดัตามคํารับรองการปฏิบตัิการ ปี 2553 โดย  * เป็นตวัชีว้ดัระดบักระทรวง  ** เป็นตวัชีว้ดัระดบักลุม่ภารกิจ   *** เป็นตวัชีว้ดัระดบักรม                        
 
 

แผนปฏิบัติการประจําป 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

กลยุทธ  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

แผนปฏิบัติประจําป 2553  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตรที่ 1   

บริหารและรักษา 

ความยั่งยืนทางการคลัง 

กลยุทธที่ 1 รักษาวินัย

ทางการคลังของประเทศ 

กลยุทธที่ 2 บริหารจัดเก็บ

ภาษีอยางทั่วถึงและเปน

ธรรม 

กลยุทธที่ 3 สราง

มูลคาเพิ่มในทรัพยสิน 

ของรัฐ 

กลยุทธที่ 4 บริหาร 

รายจายและหนี้สาธารณะ

อยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 5 ประสาน

นโยบายการคลัง และ 

ระบบการเงิน รวมทั้งตลาด

ทุนและประกันภัย 

สรางมูลคาเพิ่มในกิจการรัฐวิสาหกิจ

และหลักทรัพยรัฐ 

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ 

โครงการที ่1 การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ วาดวยการใหเอกชน

เขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 *  

  <<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการให

เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535*>> 

โครงการที ่2 การยกรางพระราชบัญญัติการกํากับและพัฒนานโยบาย

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.... 

  <<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการเสนอกฎหมาย>> 

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงระบบการประเมินผล

รัฐวิสาหกิจโดยเนนผลลัพธแทนกระบวนการ  

โครงการที ่1 การพัฒนาการนําระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมา

ใช **/*** 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการนําระบบ

ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช (SEPA**)>> 

<<ตัวชี้วัด : รัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ 5 ของรัฐวิสาหกิจในระบบ

ประเมินผลฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑที่

กําหนดในปนั้นๆ *** >> 
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ยุทธศาสตร

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

กลยุทธ  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

แผนปฏิบัติประจําป 2553  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กลยุทธที่ 3 ติดตามผลการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจในการฟนฟูฐานะการเงิน 

โครงการที ่1 ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 5 แหง  คือ 

ร.ฟ.ท.,ทีโอที ,กสท.,กคช., และ ขสมก. 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนของ

รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แหง>> 

 

กลยุทธที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจ 

โครงการที ่1 การปรับองคกรของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 3 

แหง คือ โรงงานยาสูบ,องคการสุรา,โรงงานไพ*** 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการปรับองคกรเปนนิติบุคคลของ

รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 3 แหง***>> 

 

โครงการที ่2 การติดตามรายไดจัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย

ของรัฐ**/*** 

<<ตัวชี้วัด : รายไดที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐเปนไป

ไดตามเปาหมาย (ลานบาท)**>> 

<<ตัวชี้วัด : รอยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐที่สามารถ

จัดเก็บรายได ไดตามเปาหมาย*** >> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

   โครงการที ่3 การใหรัฐวิสาหกิจใชทรัพยากรรวมกันเพื่อลดการลงทุน

ซ้ําซอน 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

โครงการที ่4 การพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ*** 

<<ตัวชี้วัด : ประสิทธิผลในการเสริมสรางองคความรูใหแกบุคลากร

รัฐวิสาหกิจ***>> 

 

โครงการที ่5 การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

โครงการที ่6 โครงการจัดทําแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มและความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

โครงการที ่7 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กลยุทธที่ 5 การเพิ่มรายไดรัฐวิสาหกิจ โครงการที ่1 การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

โครงการที ่2 การตรวจสอบสัมปทานรัฐวิสาหกิจใหมีผลตอบแทนตาม

สัญญา 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

โครงการที ่3 โครงการจางที่ปรึกษาในการบริหารหลักทรัพยใน

รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ 50% 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

กลยุทธที่ 6 เพิ่มศักยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ โครงการที ่1 การปรับปรุงรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ*** 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารางระเบียบกระทรวง การ

คลังวาดวยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...***>> 

 

โครงการที ่2 การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายในการเปนคณะกรรมการที่ด ี

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

   โครงการที ่3 การเผยแพรและติดตามผลการสรางระบบการบริหาร

จัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

โครงการที ่4 โครงการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(GFMIS-SOE) ระบบกรรมการผูแทนคลังในรัฐวิสาหกิจ 

(Excel/Stanalone) ระบบศูนยประสานงานและบริการขอมูลกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ (Directors Pool) 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

โครงการที ่5 โครงการประชาสัมพันธเพื่อการสรรหากรรมการ

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

   โครงการที ่6 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

กลยุทธที่ 7 เผยแพรและสรางความเขาใจใน

นโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

โครงการที ่1 การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจนโยบาย

พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 
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ยุทธศาสตร
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รัฐวิสาหกิจ 

กลยุทธ  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

เสริมสรางความยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจ 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางมีเสถียรภาพ 

กลยุทธที่ 2 เสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค  

กลยุทธที่ 4 เพิ่มโอกาสใน

การเขาถึงแหลงเงินและ

แหลงทุน 

กลยุทธที่ 5 พัฒนากลไก

ความรวมมือทางการคลัง

และการเงินระหวาง

ประเทศ 

การผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเรงสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสของประเทศ 

โครงการที ่1 การสนับสนุนการพัฒนาการขนสงระบบรางของ ร.ฟ.ท. 

ในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งป 2555  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ>> 

 

โครงการที ่2 การติดตามการดําเนินโครงการรถไฟสายสีแดง และการ

กอสรางรถไฟรางคู  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการเบิกจายงบลงทุนของ ร.ฟ.ท.>> 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุน PPP ในแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็งป 2555 

 

โครงการที ่3 การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือและทา

อากาศยาน  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการดําเนินโครงการ>> 

 

โครงการที ่1 การสนับสนุนการดําเนินการหาพันธมิตรเขารวมงานใน

โครงการของรัฐวิสาหกิจภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป 2555  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการดําเนินการ>> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กลยุทธที่ 3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานภาครัฐ(Infrastructure fund) 

โครงการที ่1 การเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ   

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ>> 

  

การผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเรงสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจนําองค

ความรูไปตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มทาง

เศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค 

โครงการที ่1 การสนับสนุนใหองคการสวนพฤกษศาสตร เผยแพร

ความรูเรื่องสมุนไพรไทย รวมทั้งนําผลวิจัยของ วว. ไปใชใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค   

 <<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อโปรโมทประเทศไทย 

โครงการที ่1 การสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรมขยายการผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑดานสมุนไพรไทยใหแพรหลายตางประเทศ    

 <<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก  

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เปนแหลงเงินทนุใหผูประกอบการทั่วประเทศ 

โครงการที ่1 การสนับสนุนใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยสินเชื่อ

ใหกับผูประกอบการ SMEs ทั่วประเทศตามนโยบายของ

กระทรวงการคลัง  

 <<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กลยุทธที่ 2 สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เปนแหลงเงินใหเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการที ่1 การเพิ่มทุนใหแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มโอกาส

การเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs และประชาชนในระดับฐานราก  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ >> 
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ยุทธศาสตร

กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

กลยุทธ  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

แผนปฏิบัติประจําป 2553  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

สนับสนุนความยั่งยืนทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการ

กระจายรายไดอยางเปน

ธรรมและแกไขปญหาความ

ยากจน 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  

กลยุทธที่ 3 สนับสนนการ

เขาถึงการบริการ

สาธารณสุขอยางทั่วถึง 

กลยุทธที่ 4 สนับสนุนการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ดี 

(Green Society)  

กลยุทธที่ 5 สนับสนุนการ

คุมครองทางสังคม 

การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเสริมสราง

ภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคม

และสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที ่1 สนับสนุนการปรับบทบาท อตก. 

และอคส. ในการพัฒนาระบบการประกันราคา

สินคาเกษตร 

โครงการที ่1 การปรับบทบาท อตก. และ อคส.   

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการประกัน

ราคาสินคาเกษตรของหนวยงาน>> 

 

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการปรับบทบาท

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

โครงการที ่1 การปรับบทบาท ของ อสป., อสย. และ สกย.   

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจใน

การแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

โครงการที ่1 ติดตามและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการ

โครงสรางพื้นฐานดําเนินการตามกฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

กลยุทธที่ 1 ขอรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน

(PSO) แกรัฐวิสาหกิจ 

โครงการที ่1 การจัดสรรเงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะของ ขสมก. 

รฟท. และ กปภ.*** 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2551***>> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการเสริมสรางสังคม

เขมแข็ง 

โครงการที ่1 โครงการรัฐวิสาหกิจรวมพลังกีฬาไทยเขมแข็ง             

(1 รัฐวิสาหกิจ : 1 กีฬา) 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

กลยุทธที่ 3 สนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงใน

การเสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคม 

โครงการที ่1 การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงใน  

การเสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคมโครงการ  

(1 โรงเรียน : 1 รัฐวิสาหกิจ) 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การบริหารจัดการอยางมือ

อาชีพ 

กลยุทธที่ 1 บริหารบน

ฐานความรู 

กลยุทธที่ 2 สรางการ

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมธรร

มาภิบาล 

กลยุทธที่ 4 บริหารแบบ

บูรณาการ 

กลยุทธที่ 5 บริหารดวย

เทคโนโลยีทันสมัย   

 การเพิ่มศักยภาพของ สคร. กลยุทธที่ 1 สรางฐานความรูในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการ พนักงานและลูกจาง 

โครงการที ่1 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

รวมงาน กฎระเบียบ การฝกอบรม ความเขาใจในกระบวนการ และ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

กลยุทธที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการทํางานของ 

สคร. 

โครงการที ่1 การสรางความรูความเขาใจและเพิ่มศักยภาพในการ

วิเคราะหทางการเงิน 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>  

กลยุทธที่ 1 สงเสริมธรรมาภิบาลใน สคร.  โครงการที ่1 การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎระเบียบ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันการทุจริต 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 โครงการที ่2 การฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการ

ตรวจสอบภายในขององคกร 

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กลยุทธที่ 1 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

พัฒนากระบวนการทํางาน  

โครงการที ่1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

โครงการที ่2 ใชขอมูล GFMIS-SOE เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห 

รัฐวิสาหกิจ และการติดตามการเบิกจายงบลงทุนของ รส.   

<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




