แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

หัวขอ
สวนที่ 1 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
• กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
สวนที่ 2 สาระสําคัญของแผนปฏิบตั ิราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
• วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน
• แผนที่ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวชี้วัด
• ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกระทรวงการคลังกับแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สวนที่ 3 โครงการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สวนที่ 1

กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ที่มาและความสําคัญ
ในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนั้น การวัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ ตั้งอยูบนพื้นฐานวาผลการดําเนินงานที่ดีตอ งมาจาก
การจัดทําแผนที่ดี โดยใหความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธท่ีตองเนนความเชื่อมโยงจากนโยบาย
รัฐบาลที่ถายทอดมายังเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และเปาหมาย
ผลผลิ ต ระยะยาว ซึ่ง เชื่ อ มโยงไปสู การจั ด ทํา แผนปฏิบัติก ารและการกํา หนดกิ จ กรรม ทําใหการ
ดําเนินงานมีความสัมพันธ สอดคลองและตอเนื่องกันทั้งระบบ และสงผลตอการบรรลุเปาหมายระดับ
กระทรวงและระดับชาติ
ตอมากระทรวงการคลังไดมีการปรับปรุงยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
ดังนั้นเพื่อใหการกําหนดเปาหมายการใหบริการของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
มีความชัดเจน เปนรูปธรรม และสามารถกําหนดผลผลิตที่สอดคลองตามเปาประสงคของยุทธศาสตร
ทั้งในระดับกลุมภารกิจ กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผนดิน รวมถึงยุทธศาสตร การจัดสรร
งบประมาณ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สคร. จึงไดดาํ เนินการศึกษาแนวทาง การกําหนด
เปาหมายการใหบริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนองตอเปาประสงคของยุทธศาสตร และกําหนด
เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต และตัวชี้วัดในระดับตางๆ เพื่อใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
และจัดทําคําของบประมาณ ซึ่งจะเปนกระบวนการหนึ่งที่จะสนับสนุนใหมีการถายทอดเปาหมาย
จากยุทธศาสตรไปสูแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและการจัดสรร
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. การถายทอดเปาหมายจากนโยบายระดับชาติมายังภารกิจของ สคร.
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
2.1.1 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
(1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและความเปนไทย โดยการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส และการปฏิรปู
องคกร ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบและพัฒนาระบบมาตรฐาน
(2) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก
(3) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเปนธรรม โดยการกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุล
และเปนธรรม ตลอดจนการใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมทุน
/2.1.2 ยุทธศาสตร...

-22.1.2 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไก
การกํากับดูแลที่เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส
2.2 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554
2.2.1 กํา หนดนโยบายในการพัฒ นาประเทศดานเศรษฐกิ จ โดยระบุ ไ ว ใ น
ุ ภาพ
นโยบาย 4 เศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอยางมีคณ
และมั่นคง และกําหนดเปาหมาย 3 ประการ ไดแก (1) สรางความยั่งยืนทางการคลัง (2) รักษาเสถียรภาพ
ภาคการเงิน (3) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งสามารถวัดไดจาก (1) อัตราสวน
หนี้สาธารณะตอ GDP ไมเกินรอยละ 50 (2) อัตราเงินเฟอที่ระดับรอยละ 3.5 – 4.5
2.2.2 เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของนโยบายที่ 4 เศรษฐกิจ รัฐบาลกําหนด
นโยบายยอยเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการไว 5 ดาน โดยในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง
โดยตรงไดแก นโยบายยอยที่ 4.1 การบริหารเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งประกอบดวยกลยุทธ/แนวทาง
การดําเนินงาน 7 ขอ ไดแก
(1) สรางความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินและตลาดทุนและสงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว
(2) สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
(3) รักษาวินยั การคลังเพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว
(4) ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษี
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนใหทัดเทียมกับตลาดหลักใน
ภูมิภาคและตลาดโลก
(6) วางกรอบการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐที่มีแหลงเงินและรูปแบบการ
ลงทุนที่เหมาะสม
(7) พัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการลงทุนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553
กระทรวงการคลังมีวิสัยทัศน (ใหม) คือ
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development”
พันธกิจหลัก 4 ดาน (ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง) ซึ่งถายทอดไปยัง
หนวยงานในสังกัด ไดแก

/“1. เสนอแนะ...

-3“1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจาย
และหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสิน
อื่นๆ ของรัฐ ”
โดยกลุมภารกิจดานทรัพยสิน กระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบดวย กรมธนารักษ
และ สคร. เปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอพันธกิจหลักของกระทรวงการคลังที่ 4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญ
กษาปณ รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นๆของรัฐ
2.4 พันธกิจของกระทรวงการคลังที่ 4 “บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอื่นๆของรัฐ” ถายทอดไปยังหนวยงานในกลุมภารกิจ
ดานทรัพยสิน โดยแบงเปน 2 สวน คือ
2.4.1 กรมธนารักษ มีพันธกิจดังนี้ (ตามแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ)
“1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใหใช จัดประโยชน จัดทํานิติกรรม และ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จัดทําและนําออกใชเหรียญกษาปณและดําเนินการเกี่ยวกับเงินตราตาม
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
3. รับ - จาย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย
และทรัพยสินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.4.2 สคร. มีพันธกิจดังนี้ (ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สคร. พ.ศ. 2551)
“1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวของกับ
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
2. กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมกี าร
ดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
3. ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหาร
และพัฒนาองคกรแกรัฐวิสาหกิจ
4. ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐ
ถือหุนต่ํากวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”

/2.5 ความเชื่อมโยง...

-42.5 ความเชื่อมโยงของเปาหมายในเชิงนโยบายตอ สคร.
จากความเชื่อมโยงของเปาหมายนโยบายระดับชาติที่ถายทอดมายังกระทรวงและ
สคร. ในขอ 2.1 – 2.4 สรุปไดวา สคร. มีหนาที่หลักในการ “บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพยของรัฐ (หนาที่) โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการกํากับดูแล การประเมินผล และการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ ใหคาํ ปรึกษาและชวยเหลือดานวิชาการ บริหารหลักทรัพยของรัฐ (กลยุทธ/วิธีการ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ (ผลผลิต)” ซึ่งจะทําใหเกิดการ “สรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสิน
ของรัฐ (ผลลัพธ)” และจะสงผลใหเกิดการ “เพิม่ รายไดภาครัฐ” ตามพันธกิจของกระทรวงการคลัง
และสงผลตอเนื่องไปยัง “(1) สรางความยั่งยืนทางการคลัง (2) รักษาเสถียรภาพภาคการเงิน ตลาดทุน
(3) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวม (ผลกระทบ)” ตามเปาหมายของแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 นโยบายที่ 4.1 ตอไป
นอกจากนี้ หนาที่หลักของ สคร. มีความสอดคลองโดยตรงกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 นโยบายยอยที่ 4.1.7 “ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ การใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสงู สุด การลดตนทุน
ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และมีระบบการกํากับดูแลที่ดี
รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน และการเรงรัดการเบิกจายลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย”
ซึ่ง สคร. ไดนําประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ มากําหนดโครงการในการ
ดําเนินการของ สคร. ประจําปงบประมาณ 2553 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 1: บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 3: สรางมูลคาเพิ่มในทรัพยสินของรัฐ
1. โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม การปรับปรุงพระราชบัญญัติวา ดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535
กิจกรรม การยกรางพระราชบัญญัติการกํากับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …
2. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยเน น ผลลั พ ธ แ ทน
กระบวนการ
กิจกรรม การพัฒนาการนําระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช **/***
3. โครงการติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการฟนฟูฐานะการเงิน
กิจกรรม ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 5 แหง คือ การรถไฟแหงประเทศไทย
(ร.ฟ.ท.), บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) , บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (กสท.),
การเคหะแหงชาติ (กคช.), และ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม การปรับองคกรของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนนิตบิ ุคคล 3 แหง คือ โรงงานยาสูบ,
องคการสุรา, โรงงานไพ ***
กิจกรรม การติดตามรายไดจัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ **/***
/กิจกรรม...
หมายเหตุ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2553 โดย *เปนตัวชี้วัดระดับกระทรวง **เปนตัวชี้วัดระดับกลุมภารกิจ ***เปนตัวชี้วัดระดับกรม

-5กิจกรรม การใหรัฐวิสาหกิจใชทรัพยากรรวมกันเพื่อลดการลงทุนซ้ําซอน
กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ***
กิจกรรม การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม โครงการจัดทําแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความแข็งแกรง
ทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
5. โครงการเพิ่มรายไดรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน
กิจกรรม การตรวจสอบสัมปทานรัฐวิสาหกิจใหมีผลตอบแทนตามสัญญา
กิจกรรม โครงการจางที่ปรึกษาในการบริหารหลักทรัพยในรัฐวิสาหกิจและกิจการทีร่ ัฐถือหุนต่ํากวา
รอยละ 50%
6. โครงการเพิ่มศักยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม การปรับปรุงรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ***
กิจกรรม การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายในการเปนคณะกรรมการที่ดี
กิจกรรม การเผยแพรและติดตามผลการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม โครงการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ระบบกรรมการ
ผูแทนคลังในรัฐวิสาหกิจ (Excel/Stanalone) ระบบศูนยประสานงานและบริการขอมูล
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Directors’ Pool)
กิจกรรม โครงการประชาสัมพันธเพื่อการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
7. โครงการเผยแพรและสรางความเขาใจในนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 2: เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 2: เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1. โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ
กิจกรรม การสนับสนุนการพัฒนาการขนสงระบบรางของ ร.ฟ.ท. ในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งป 2555
กิจกรรม การติดตามการดําเนินโครงการรถไฟสายสีแดง และการกอสรางรถไฟรางคู
กิจกรรม การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือและทาอากาศยาน
2. โครงการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนในโครงการภาครัฐ (PPPs) ในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งป 2555
กิจกรรม การสนับสนุนการดําเนินการหาพันธมิตรเขารวมงานในโครงการของรัฐวิสาหกิจภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป 2555
3. โครงการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานภาครัฐ (Infrastructure Fund)
กิจกรรม การเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
/กลยุทธ...
หมายเหตุ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2553 โดย *เปนตัวชี้วัดระดับกระทรวง **เปนตัวชี้วัดระดับกลุมภารกิจ ***เปนตัวชี้วัดระดับกรม

-6กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 3: เสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy)
1. โครงการสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจใหนําองคความรูไป ตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในเชิง
สรางสรรค
กิจกรรม การสนับสนุนใหองคการสวนพฤกษศาสตร เผยแพรความรูเรื่องสมุนไพรไทย รวมทั้งนํา
ผลวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ไปใชใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค
2. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อโปรโมทประเทศไทย
กิจกรรม การสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรมขยายการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑดานสมุนไพร
ไทยใหแพรหลายตางประเทศ
กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 4: เพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินและแหลงทุน
1. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลงเงินทุนใหผูประกอบการทั่วประเทศ
กิจกรรม การสนับสนุนใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยสินเชื่อใหกับผูประกอบการ SMEs
ทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
2. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลงเงินใหเศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรม การเพิ่มทุนใหแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนของ
SMEs และประชาชนในระดับฐานราก
ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลังที่ 3: สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอม
กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 1: สงเสริมการกระจายรายไดอยางเปนธรรมและแกไขปญหาความยากจน
1. โครงการสนับสนุนการปรับบทบาทองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองคการคลังสินคา (อคส.)
ในการพัฒนาระบบการประกันราคาสินคาเกษตร
กิจกรรม การปรับบทบาท อตก. และ อคส.
2. โครงการสนับสนุนการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กิ จ กรรม การปรั บ บทบาท ขององค ก ารสะพานปลา องค ก ารสวนยาง และสํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะหสวนยาง
กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 4: สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ดี
1. โครงการสนับสนุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจในการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
กิจกรรม ติดตามและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการโครงสรางพื้นฐานดําเนินการตาม
กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ

/กลยุทธ...
หมายเหตุ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2553 โดย *เปนตัวชี้วัดระดับกระทรวง **เปนตัวชี้วัดระดับกลุมภารกิจ ***เปนตัวชี้วัดระดับกรม

-7กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 5: สนับสนุนการคุมครองทางสังคม
1. โครงการขอรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน (PSO) แกรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม การจัดสรรเงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะของ ขสมก. รฟท. และ กปภ.***
2. โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสังคมเขมแข็ง
กิจกรรม โครงการรัฐวิสาหกิจรวมพลังกีฬาไทยเขมแข็ง (1 รัฐวิสาหกิจ : 1 กีฬา)
3. โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงในการเสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคม
กิจกรรม การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงในการเสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคมโครงการ
(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 เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห รัฐวิสาหกิจ และการติดตาม
การเบิกจายงบลงทุนของ รส.
กลยุทธกระทรวงการคลังที่ 5: บริหารดวยเทคโนโลยีทันสมัย
1. โครงการการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการทํางาน
กิจกรรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสขาราชการ พนักงานและลูกจาง
กิจกรรม การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรวมงาน กฎระเบียบ การฝกอบรม
ความเขาใจในกระบวนการ และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ

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

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
S1. บุคลากรสวนใหญมีอายุเฉลี่ยที่ต่ําและเปน
W1. ขาดกฎหมาย กฎระเบียบที่จะใชเปน
บุคลากรรุนใหมที่มีความรูความสามารถ จึง
เครื่องมือสนับสนุนในการบริหารจัดการ
เปนประโยชนตอการปฏิบตั งิ านและพัฒนาใน
รัฐวิสาหกิจ
ระยะยาว
W2.ขาดการสรางแรงจูงใจที่ดี (Incentives) และ
S2. เปนองคกรขนาดเล็กและมีสายการบังคับบัญชา
การความชัดเจนของสายงานการเติบโตใหกับ
ที่สั้น จึงมีความคลองตัวในการสื่อสาร/มนุษย
องคกร (Career Part) ในการปฏิบัติงาน
สัมพันธภายในองคกร รวมถึงการงบประมาณ
ใหกับบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการ
บุคลากรทีเ่ ปนระบบ
S3. มีกฎระเบียบภายในสํานักงานที่เอื้อตอการ
W3.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน มีกฎหมายจัดตัง้ หนวยงานที่รองรับ
บริหารงาน (GFMIS-SOE) ไมสามารถนําไป
อํานาจหนาที่ รวมทั้งมีการลดขั้นตอนที่ไม
ประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
จําเปนในระบบราชการออกไป ทําใหการ
ดําเนินการกระทําไดอยางรวดเร็ว
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
O1. รัฐวิสาหกิจเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
T1. นโยบายของกระทรวงเจาสังกัดในบาง
เศรษฐกิจ การจางงานและนโยบายของรัฐอยาง
รัฐวิสาหกิจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ตอเนื่อง และปจจุบนั มีบทบาทสําคัญในการหา
แนวนโยบายผูถ ือหุนที่ สคร. กําหนด
รายไดเขารัฐเปนอันดับ 3 รองจากการจัดเก็บ T2. กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ที่เกี่ยวของของ
ภาษี
รัฐวิสาหกิจไมสนับสนุนใหเกิดความคลองตัว
O2. สวนใหญมีระบบการกํากับดูแลกิจการทั้งดาน
ในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
กฏหมายประกอบกิจการการและกลไกกํากับ T3. เสถียรภาพของรัฐบาล อาจสงผลกระทบ
ดูแลที่ดใี นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทําใหเกิดความ
ตอนโยบายการกํากับ ดูแล ติดตาม และ
เชื่อมั่นตอผูมสี วนไดสวนเสีย (Stakeholder)
พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีความตอเนื่องและ
ในระดับทีด่ ี
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
O3. รัฐมีนโยบายในการสงเสริม และให
ความสําคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการ
รวมถึงการนําเครื่องมือและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช เพื่อใหเกิดความคลองตัว
โปรงใส เปนธรรม และบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาและเพิม่ มูลคารัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”
พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate)
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดอํานาจหนาที่ของ สคร. ดังนี้
(1) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวของกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
(2) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานที่
สอดคลองกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
(3) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหารและพัฒนา
องคกรแกรัฐวิสาหกิจ
(4) ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ
หาสิบของทุนทั้งหมด
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจหลักของหนวยงาน (Mission)
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการกํากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ

/โครงสราง...
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โครงสรางองคกร
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 กําหนดโครงสราง สคร. ดังนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สํานักกฎหมาย
(4) สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
(5) สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
(6) สํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ
(7) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
(8) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
(9) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(10) กลุมตรวจสอบภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร
เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ของสํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจบรรลุตามพันธกิจ สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจไดอยางยั่งยืนซึ่ง
สอดคลองตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2553 จึงกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ดาน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สรางมูลคาเพิ่มในกิจการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยรัฐ
เปาประสงค :
1. รัฐวิสาหกิจมีศักยภาพในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศใหเติบโตอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนใหรฐั วิสาหกิจมีการใชทรัพยากรรวมกัน
2. บริหารจัดการเพื่อสรางฐานรายไดและมูลคาใหแกทรัพยสินของรัฐ
ตัวชี้วัด :
รอยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐที่สามารถจัดเก็บรายไดตาม
เปาหมาย
กลยุทธ :
1. เพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2. ปรับปรุงระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจโดยเนนผลลัพธแทน
กระบวนการ
3. ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4. เพิ่มรายไดรัฐวิสาหกิจ
5. เพิ่มศักยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ
/ประเด็น...
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเรงสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
เปาประสงค :
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาตลาดทุน
และโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ตัวชี้วัด :
การเบิกจายงบลงทุนไดตามเปาหมาย
กลยุทธ :
1. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ
2. สนับสนุนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (PPP) ในแผนปฏิบัติ
การไทยเขมแข็งป 2555
3. จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ(Infrastructure fund)
4. สนับสนุนใหรฐั วิสาหกิจใหนาํ องคความรูไ ป ตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค
5. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อโปรโมทประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เปาประสงค :
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการปลอย
สินเชื่อไดตามเปาหมาย
กลยุทธ :
1. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลงเงินทุนใหผูประกอบการ
ทั่วประเทศโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
2. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลงเงินใหเศรษฐกิจระดับ
ฐานราก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเสริมสรางภูมิคุมกันและความ
เขมแข็งทางสังคมและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค :
รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
/กลยุทธ...
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กลยุทธ :
1. สนับสนุนการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบการประกัน
ราคาสินคาเกษตร
2. สนับสนุนการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
3. สนับสนุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจในการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
4. จัดสรรเงินอุดหนุนสาธารณะ (PSO) แกรัฐวิสาหกิจ
5. สนับสนุนการเสริมสรางสังคมเขมแข็ง
6. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงในการเสริมสรางความรับผิดชอบทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
เปาประสงค :
ยกระดับคุณภาพการปฏิบตั งิ านของ สคร. เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกกลุมผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
รอยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามเปาหมายทีก่ ําหนด
กลยุทธ :
1. สรางฐานความรูในการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานและลูกจาง
2. เพิ่มศักยภาพในการทํางานของ สคร.
3. สงเสริมธรรมาภิบาลใน สคร.
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการทํางาน

กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

รวมทัง้ สิ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : 1 บริหารและรักษาความยัง่ ยืน
ทางการคลัง
เป้ าประสงค์ : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง
<<ตัวชี้วดั : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี งบประมาณ>>

ร้อยละ

<<ตัวชี้วดั : จํานวนรัฐวิสาหกิจเป้ าหมายที่มแี ผนฟื้ นฟูฐานะการเงินที่สามารถ
ลดผลขาดทุนหรือมีกาํ ไรจากการดําเนินงาน>>

แห่ง

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม
3,125.8939
- 3,125.8939
3,125.8939
- 3,125.8939

ผูร้ บั ผิดชอบ

รวม
55,400,000
45,400,000

16.8808 16.076
-

1 แห่ง

กลยุทธ์กระทรวง : 3 สร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สนิ ของรัฐ
ยุทธศาสตร์ สคร. : สร้างมูลค่าเพิ่มในกิจการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์รฐั
ผลผลิต/โครงการ : 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม : 1.1 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2535 *
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการแก้ไขพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535*>>

ปี งบประมาณ 2553
งปม.
นอกงปม.
55,400,000
45,400,000
-

สกม.

คะแนน

5

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

1

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

คะแนน

สกร.

<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการนํา
ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช้ (SEPA**)>>

คะแนน

5

<<ตัวชี้วดั : รัฐวิสาหกิจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของรัฐวิสาหกิจใน
ระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ท่ กี าํ หนดในปี นนั้ ๆ *** >>

คะแนน

5

ผลผลิต/โครงการ : 3. ติดตามผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจในการฟื้ นฟูฐานะการเงิน
กิจกรรม : 3.1 ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 5
แห่ง คือ ร.ฟ.ท.,ทีโอที ,กสท.,กคช., และ ขสมก.

สพร.1,สพร.2

คะแนน

5

ผลผลิต/โครงการ : 4. การเพิ่ มศักยภาพการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม : 4.1 การปรับองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้มฐี านะ
เป็ นนิตบิ คุ คล 3 แห่ง คือ โรงงานยาสูบ,องค์การสุรา,โรงงาน
ไพ่***
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการปรับองค์กรเป็ นนิตบิ คุ คลของ
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 3 แห่ง***>>

รวม

5

ผลผลิต/โครงการ : 2. ปรับปรุงระบบการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจโดยเน้นผลลัพธ์แทนกระบวนการ
กิจกรรม : 2.1 การพัฒนาการนําระบบประเมินผลคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจมาใช้ **/***

<<ตัวชี้วดั : ระดับความคืบหน้าของการดําเนินการตามแผนของ
รัฐวิสาหกิจทัง้ 5 แห่ง>>

ผูร้ บั ผิดชอบ

สกม.

กิจกรรม : 1.2 การยกร่างพระราชบัญญัตกิ ารกํากับและ
พัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จในการเสนอกฎหมาย>>

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

สพร.2

แห่ง

3 แห่ง

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

2

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

ผูร้ บั ผิดชอบ

รวม
สนผ. สบล.
สพร.1-4

กิจกรรม : 4.2 การติดตามรายได้จดั เก็บจากรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ของรัฐ**/***
<<ตัวชี้วดั : รายได้ท่ จี ดั เก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
เป็ นไปได้ตามเป้ าหมาย (ลา้ นบาท)**>>

ลา้ นบาท

83,300

<<ตัวชี้วดั : ร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถ
จัดเก็บรายได้ ได้ตามเป้ าหมาย*** >>

ระดับ

5
สพร.1-3

กิจกรรม : 4.3 การให้รฐั วิสาหกิจใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อ
ลดการลงทุนซํา้ ซ้อน
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

คะแนน
สพร.4 (HR)

กิจกรรม : 4.4 การพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ***
<<ตัวชี้วดั : ประสิทธิผลในการเสริมสร้างองค์ความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากร
รัฐวิสาหกิจ***>>

จํานวน
หลักสูตร

10

กิจกรรม : 4.5 การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

คะแนน

3,000,000

10,000,000

-

10,000,000 สพร. 1-4

5,000,000

-

5,000,000

ร้อยละ

กิจกรรม : 4.7 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

-

5

กิจกรรม : 4.6 โครงการจัดทําแผนยกระดับการบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแข็งแกร่งทางการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

สกร.

3,000,000

ร้อยละ

สกร.

5

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

3

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

ผูร้ บั ผิดชอบ

รวม

ผลผลิต/โครงการ : 5. การเพิ่ มรายได้รฐั วิสาหกิจ
กิจกรรม : 5.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

สนผ. ศทส.
สพร.1-4
ร้อยละ

77
สพร.1-2

กิจกรรม : 5.2 การตรวจสอบสัมปทานรัฐวิสาหกิจให้มี
ผลตอบแทนตามสัญญา
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ร้อยละ

กิจกรรม : 5.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาในการบริหาร
หลักทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รฐั ถือหุน้ ตํา่ กว่าร้อย
ละ 50%
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

5,000,000

ร้อยละ

-

5,000,000

สบล.

100

ผลผลิต/โครงการ : 6. เพิ่ มศักยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สนผ.

กิจกรรม : 6.1 การปรับปรุงร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ***
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการจัดทําร่างระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...***>>

ระดับ

5

สบล.
สพร.4 (HR)

กิจกรรม : 6.2 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับกฎหมายในการเป็ น
คณะกรรมการที่ดี
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ระดับ

5
สนผ.

กิจกรรม : 6.3 การเผยแพร่และติดตามผลการสร้างระบบ
การบริหารจัดการที่ดใี นรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ระดับ

5

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

4

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

กิจกรรม : 6.4 โครงการเชื่อมโยงระบบฐานขอ้ มูลกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ระบบกรรมการผูแ้ ทนคลังใน
รัฐวิสาหกิจ (Excel/Stanalone) ระบบศูนย์ประสานงาน
และบริการข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board
Center) และระบบบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Directors Pool)
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

สบล.

1,500,000

-

1,500,000

สบล.

2,000,000

-

2,000,000

สบล.

17,000,000

-

17,000,000

สนผ.

5

ผลผลิต/โครงการ : 7 เผยแพร่และสร้างความเขา้ ใจใน
นโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
กิจกรรม : 7.1 การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

รวม
1,900,000

5

กิจกรรม : 6.6 โครงการสัมนา/ฝึ กอบรมบุคคลในบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ผูร้ บั ผิดชอบ

5

กิจกรรม : 6.5 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสรรหา
กรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่
6) พ.ศ.2550
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ปี งบประมาณ 2553
งปม.
นอกงปม.
1,900,000
-

5

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

5

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : 2 เสริมสร้างความยัง่ ยืนทาง
เศรษฐกิจ
เป้ าประสงค์ : เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดขี ้ นึ
กลยุทธ์กระทรวง : 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ สคร : การผลักดันให้รฐั วิสาหกิจเร่งสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : 1. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

-

-

-

สพร.1

ร้อยละ
สพร.1

กิจกรรม : 1.3 การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาท่าเรือ
และท่าอากาศยาน
<<ตัวชี้วดั : ระดับความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ>>

รวม

ร้อยละ

กิจกรรม : 1.2 การติดตามการดําเนินโครงการรถไฟสายสี
แดง และการก่อสร้างรถไฟรางคู่
<<ตัวชี้วดั : ระดับความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
ร.ฟ.ท.>>

งปม.

สพร.1

กิจกรรม : 1.1 การสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งระบบราง
ของ ร.ฟ.ท. ในแผนปฏิบตั กิ ารไทยเขม้ แข็งปี 2555
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ>>

ผูร้ บั ผิดชอบ

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

ร้อยละ

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

6

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

ผูร้ บั ผิดชอบ

รวม

ผลผลิต/โครงการ : 2. สนับสนุน PPP ในแผนปฏิบตั กิ ารไทย
เข้มแข็งปี 2555
สนผ.

กิจกรรม : 2.1 การสนับสนุนการดําเนินการหาพันธมิตรเข้า
ร่วมงานในโครงการของรัฐวิสาหกิจภายใต้แผนปฏิบตั กิ าร
ไทยเขม้ แข็ง ปี 2555
<<ตัวชี้วดั : ระดับความก้าวหน้าในการดําเนินการ>>

ระดับ

5

ผลผลิต/โครงการ : 3. จัดตัง้ กองทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐ(Infrastructure fund)
สนผ.

กิจกรรม : 3.1 การเสนอจัดตัง้ กองทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ>>

ระดับ

5

กลยุทธ์กระทรวง : 3 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ สคร : การผลักดันให้รฐั วิสาหกิจเร่งสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต/โครงการ : 1. สนับสนุนให้รฐั วิสาหกิจนําองค์ความรู ้
ไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์
สพร.1

กิจกรรม : 1.1 การสนับสนุนให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เผยแพร่ความรูเ้ รื่องสมุนไพรไทย รวมทัง้ นําผลวิจยั ของ วว.
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ร้อยละ

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

7

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

ผลผลิต/โครงการ : 2. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่ อโปรโมทประเทศไทย
กิจกรรม : 2.1 การสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมขยาย
การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นสมุนไพรไทยให้
แพร่หลายต่างประเทศ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

รวม

ร้อยละ

สพร.3

ร้อยละ

ผลผลิต/โครงการ : 2. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เป็ นแหล่งเงินให้เศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรม : 2.1 การเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้ ถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และ
ประชาชนในระดับฐานราก
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ >>

ผูร้ บั ผิดชอบ

สพร.3

กลยุทธ์กระทรวง : 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินและ
แหล่งทุน
ยุทธศาสตร์ สคร : สนับสนุ นรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
ผลผลิต/โครงการ : 1. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เป็ นแหล่งเงินทุนให้ผูป้ ระกอบการทัว่ ประเทศ
กิจกรรม : 1.1 การสนับสนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ปล่อยสินเชื่อให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs ทัว่ ประเทศตาม
นโยบายของกระทรวงการคลัง
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

สพร.3

ร้อยละ

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

8

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : 3 สนับสนุ นความยัง่ ยืนทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี ้ นึ
<<ตัวชี้วดั : ร้อยละความสําเร็จของผลลัพธ์ตามมาตรการด้านการคลังและ
การเงินที่เกี่ยวกับประชาชนเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ >>

ร้อยละ

-

ผูร้ บั ผิดชอบ

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

รวม

10,000,000

-

10,000,000

85

กลยุทธ์กระทรวง : 1 ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม
และแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ สคร : การสนับสนุ นรัฐวิสาหกิจเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันและความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : 1. สนับสนุนการปรับบทบาท อตก. และ
อคส. ในการพัฒนาระบบการประกันราคาสินค้าเกษตร
สพร.1 สพร.3

กิจกรรม : 1.1 การปรับบทบาท อตก. และ อคส.
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
ประกันราคาสินค้าเกษตรของหน่วยงาน>>

ร้อยละ

ผลผลิต/โครงการ : 2. สนับสนุนการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กิจกรรม : 2.1 การปรับบทบาท ของ อสป., อสย. และ สกย.
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

สพร.1

ร้อยละ

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

9

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

ผูร้ บั ผิดชอบ

รวม

กลยุทธ์กระทรวง : 4 สนับสนุ นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ สคร : การสนับสนุ นรัฐวิสาหกิจเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันและความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : 1. สนับสนุนส่งเสริมรัฐวิสาหกิจในการ
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่ งแวดล ้อม
กิจกรรม : 1.1 ติดตามและผลักดันให้รฐั วิสาหกิจที่
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานดําเนินการตามกฎหมาย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล ้อมแห่งชาติ
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

สพร.1-4

ร้อยละ

กลยุทธ์กระทรวง : 5 สนับสนุ นการคุม้ ครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์ สคร : การสนับสนุ นรัฐวิสาหกิจเสริมสร้าง
ภูมคิ มุ ้ กันและความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ : 1. ขอรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
(PSO) แก่รฐั วิสาหกิจ
กิจกรรม : 1.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนการให้บริการ
สาธารณะของ ขสมก. รฟท. และ กปภ.***
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551***>>

10,000,000

-

10,000,000
สนผ. สพร.
1-2

คะแนน

5

ผลผลิต/โครงการ : 2. สนับสนุนการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
สพร.1-4

กิจกรรม : 2.1 โครงการรัฐวิสาหกิจรวมพลังกีฬาไทย
เข้มแข็ง (1 รัฐวิสาหกิจ : 1 กีฬา)
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ร้อยละ

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

10

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

ผลผลิต/โครงการ : 3. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในการ
เสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคม
กิจกรรม : 3.1 การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งใน
การเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมโครงการ
(1 โรงเรียน : 1 รัฐวิสาหกิจ)
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

ผูร้ บั ผิดชอบ

รวม

สพร.1-4

ร้อยละ

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

11

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง : 4 การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

ผูร้ บั ผิดชอบ

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

รวม

-

-

-

เป้ าประสงค์ : เพื่อให้กระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์
ศูนย์บริการประชาชน>>

คะแนน

5

N/A

กลยุทธ์กระทรวง : 1 บริหารบนฐานความรู ้
ยุทธศาสตร์ สคร : การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
ผลผลิต/โครงการ : 1. สร้างฐานความรู ใ้ นการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
กิจกรรม : 1.1 การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัตริ ่วมงาน กฎระเบียบ การฝึ กอบรม ความ
เข้าใจในกระบวนการ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้อง
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

สพร.4 (HR)

ร้อยละ

กลยุทธ์กระทรวง : 2 สร้างการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ สคร : การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
ผลผลิต/โครงการ : 1. เพิ่ มศักยภาพในการทํางานของ สคร.
สพร.4 (HR)

กิจกรรม : 1.1 การสร้างความรูค้ วามเข้าใจและเพิ่ม
ศักยภาพในการวิเคราะห์ทางการเงิน
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ร้อยละ

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

12

รายการ

ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
หน่ วยนับ 52
53 54

55

ปี งบประมาณ 2552
งปม.
นอกงปม.
รวม

กลยุทธ์กระทรวง : 3 ส่งเสริมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ สคร : การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
ผลผลิต/โครงการ : 1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน สคร.
กิจกรรม : 1.1 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
กฎระเบียบการบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ดแี ละการป้ องกัน
การทุจริต
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

สพร.4 (HR)

ร้อยละ

ศทส. สล.

ร้อยละ
สนผ. ศทส.
สพร.1-4

กิจกรรม : 1.2 ใช้ขอ้ มูล GFMIS-SOE เพื่อจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ รัฐวิสาหกิจ และการติดตามการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนของ รส.
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

รวม

ร้อยละ

กลยุทธ์กระทรวง : 5 บริหารด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย
ยุทธศาสตร์ สคร : การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
ผลผลิต/โครงการ : 1. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนากระบวนการทํางาน
กิจกรรม : 1.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ผูร้ บั ผิดชอบ

สพร.4 (HR)

กิจกรรม : 1.2 การฝึ กอบรมเสริมสร้างความเขม้ แข็งของ
ระบบการตรวจสอบภายในขององค์กร
<<ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

งปม.

ปี งบประมาณ 2553
นอกงปม.

ระดับ

5

ตัวชีว้ ด
ั ตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ปี 2553 โดย *เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกระทรวง **เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็ นตัวชีว้ ด
ั ระดับกรม

13

ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนบริหารราชการแผนดิน
กับแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นโยบาย
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน
นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป
แรก
1.1.5ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการ
เรงดวน

ยุทธศาสตรและกลยุทธสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

1.2.8เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจาย
สินคาของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
เสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ สนับสนุนการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
กลยุทธ สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนแหลง
ทุนใหผูประกอบการทั่วประเทศ
1.1.7เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลักดันใหรฐั วิสาหกิจ
เรงสรางขีดความสามารถใน การแขงขันของประเทศ
กลยุทธ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส
1.2.7ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
เกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐใหมีประสิทธิภาพ เสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคมและ
และเรงสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ สนับสนุนการปรับบทบาท อตก.และอคส. ใน
การพัฒนาระบบการประกันราคาสินคาเกษตร

นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ
4.1นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค

4.1นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางมูลคาเพิ่มในกิจการ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยรัฐ
กลยุทธ ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
กลยุทธ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
กระบวนการทํางาน
/4.2.1ภาคเกษตร...

4.2.1ภาคเกษตร

4.3นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
4.4นโยบายพลังงาน

4.5นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายที่ 4 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

8.1ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลักดันใหรฐั วิสาหกิจ
เรงสรางขีดความสามารถใน การแขงขันของประเทศ
กลยุทธ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิ
สติกสของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลักดันใหรฐั วิสาหกิจ
เรงสรางขีดความสามารถใน การแขงขันของประเทศ
กลยุทธ สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาระบบโลจิ
สติกสของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
เสริมสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ สนับสนุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจในการแกไข
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
กลยุทธ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
กระบวนการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
กลยุทธ สงเสริมธรรมาภิบาลใน สคร.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของ สคร.
กลยุทธ สรางฐานความรูในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคล ังที่ 1 ก ับโครงการปี งบประมาณ 2553 ของ สคร.
1.1 การปรับปรุงแก ้ไขพระราชบัญญัต ิ ว่าด ้วยการให ้เอกชน
เข ้าร่วมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 *
1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ

2.ปรับปรุงระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ โดย
เน ้นผลลัพธ์แทนกระบวนการ

1.2 การยกร่างพ.ร.บ.การกํากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ……
2.1 การพัฒนาการนํ าระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมา
ใช ้ **/***
3.1 ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง คือ
ร ฟ ท ทีโอที ,กสท.,กคช.,
ร.ฟ.ท.,ทโอท
กสท กคช และ ขสมก.
ขสมก

3. ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการ
ฟื้ นฟูฐานะการเงิน

ยุทธศาสตร
ยทธศาสตร์
กระทรวงการ
คลังที่ 1.
บริหารและ
รักษาความ
ยั่งยืนทาง
การคลัง

ยุทธศาสตร์
สคร ท
สคร.
ที่ 1.
1
สร ้าง
มูลค่าเพิม
่
ในกิจการ
รัฐวิสาหกิจ
และ
หลักทรัพย์
รัฐ
รฐ

4.1 การปรับองค์กรของ รส. ให ้เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล 3 แห่ง
(โรงงานยาสูบ,องค์การสุรา,โรงงานไพ่) ***
4.2 การติดตามรายได ้จัดเก็บจาก รส. และหลักทรัพย์ของ
รัฐ
ั **/***
้
4.3 การให ้รส.ให ้ทรัพยากรร่วมกันเพือ
่ ลดการลงทุนซํ้าซอน

ั ยภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4. การเพิม
่ ศก

4.4 การพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ ***
4 5 การจดงานมอบรางวลรฐวสาหกจ
4.5
การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
4.6 โครงการจัดทําแผนยกระดับการบริหารจัดการเพือ
่ สร ้าง
มูลค่าเพิม
่ และความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
4 7 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการรฐวสาหกจ
4.7
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ

5. เพิม
่ รายได ้รัฐวิสาหกิจ

5.1 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ั ปทาน รส. ให ้มีผลตอบแทน
5.2 การตรวจสอบสม
ั ญาสม
ั ปทาน
ตามสญ
5.3 โครงการจ ้างทีป
่ รึกษาในการบริหารหลักทรัพย์ใน
รัฐวิสาหกิจและกิจการทีร่ ฐ
ั ถือหุ ้นตํา่ กว่าร ้อยละ 50%

ต ัวชีว้ ัดตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ปี 2553 โดย *เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกระทรวง **เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคล ังที่ 1 ก ับโครงการปี งบประมาณ 2553 ของ สคร.

6.1 การปรับปรุงร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ***
6.2 การฝึ
ฝึ กอบรมเกีย
ี่ วกับ
ั กฎหมายในการเป็
ใ
ป็ นคณะกรรมการ
ทีด
่ ี
6.3 การเผยแพร่และติดตามผลการสร ้างระบบการบริหาร
จัดการทีด
่ ใี นรัฐวิสาหกิจ

ั ยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ
6. เพิม
่ ศก

ยุทธศาสตร
ยทธศาสตร์
กระทรวงการ
คลังที่ 1.
บริหารและ
บรหารและ
รักษาความ
ยั่งยืนทาง
การคลัง

ยุทธศาสตร
ยทธศาสตร์
สคร. ที่ 1.
สร ้าง
มูลค่าเพิม
่
ในกิจการ
รัฐวิสาหกิจ
และ
หลักทรัพย์
หลกทรพย
รัฐ

ื่ มโยงระบบฐานข ้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ
6.4 โครงการเชอ
(GFMIS-SOE) ระบบกรรมการผู ้แทนคลังในรัฐวิสาหกิจ
(Excel/Standalone) ระบบศูนย์ประสานงานและบริการ
ข ้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และ
ื่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool)
ระบบบัญชรี ายชอ
ั พันธ์เพือ
6.5 โครงการประชาสม
่ การสรรหากรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตค
ิ ณ
ุ สมบัตม
ิ าตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
ั มนา/ฝึ กอบรมบคคลในบั
ื่
6.6 โครงการสมมนา/ฝกอบรมบุ
โครงการสม
คคลในบญชรายชอ
ญชรี ายชอ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ

7 เผยแพร่และสร ้างความเข ้าใจในนโยบายการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
รฐวสาหกจ

ต ัวชีว้ ัดตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ปี 2553 โดย *เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกระทรวง **เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกรม

ั พันธ์เพือ
7.1 การประชาสม
่ เสริมสร ้างความเข ้าใจนโยบาย
พััฒนารัฐ
ั วิส
ิ าหกิจิ

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคล ังที่ 2 ก ับโครงการปี งบประมาณ 2553 ของ สคร.
1.1 การสนับสนุนการพัฒนาการขนสง่ ระบบรางของ ร.ฟ.ท. ใน
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารไทยเข ้มแข็งปี 2555

ยุทธศาสตร์
กระทรวงกา
รคลังที่ 2.
เสริม สราง
เสรม
สร ้าง
ความยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร
ยทธศาสตร์
สคร. ที่ 2.
การผลักดัน
ให ้
รัฐวิสาหกิจ
เร่งสร ้างขีด
ความสามา
รถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ

์ อง
1. สนับสนุนรส.ในการพัฒนาระบบโลจิตติกสข
ประเทศ

ี ดง และการ
1.2 การติดตามการดําเนินโครงการรถไฟสายสแ
ก่อสร ้างรถไฟรางคูู่
1.3 การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาท่าเรือและท่าอากาศยาน

2. สนับสนุน PPP ในแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารไทยเข ้มแข็งปี 2555

2.1 การสนับสนุนการดําเนินการหาพันธมิตรเข ้าร่วมงานในโครงการ
ของรัฐวิสาหกิจภายใต ้แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารไทยเข ้มแข็ง ปี 2555

3. จัดตัง้ กองทุนพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานภาครัฐ

3.1 การเสนอจัดตัง้ กองทุนพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานภาครัฐ

4. สนับสนุนรส. นํ าองค์ความรู ้ไปต่อยอดให ้เกิด
มูล
ู ค่าเพิม
่ ทางเศรษฐกิ
ฐ จ

4.1 การสนับสนุนให ้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เผยแพร่ความรู ้
้ ้เกิด
เรือ
่ งสมุนไพรไทย รวมทัง้ นํ าผลวิจัยของ วว. ไปใชให
ป โ
ประโยชน์
ท
์ างเศรษฐกิจในเช
ใ
งิ สร ้างสรรค์์

5. สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนาและโปรโมท
ประเทศไทย

ั กรรมขยายการผลิตและ
5.1 การสนับสนุนให ้องค์การเภสช
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ด ้านสมุนไพรไทยให ้แพร่หลายต่างประเทศ

1. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็ นแหล่งเงินทุน
ให ้ผู ้ประกอบการทั่วประเทศ

ิ เชอ
ื่
1.1 การสนับสนุนให ้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปล่อยสน
ให ้กับผู ้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง

ทางเศรษฐ
กิจ

ยุทธศาสตร์
สคร. ที่ 3.
สนับสนน
สนบสนุ
น
รัฐวิสาหกิจ
ในการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก

2. สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็ นแหล่งเงินให ้
เศรษบกิจฐานราก

ต ัวชีว้ ัดตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ปี 2553 โดย *เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกระทรวง **เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกรม

2.1 การเพิม
่ ทุนให ้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพือ
่ เพิม
่ โอกาสการ
เข ้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และประชาชนในระดับฐานราก

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคล ังที่ 3 ก ับโครงการปี งบประมาณ 2553 ของ สคร.

1.1 การปรับบทบาท อตก. และ อคส.
1. สนับสนุนการปรับบทบาท อตก. และอคส. ในการ
ิ ค ้าเกษตร
พัฒนาระบบการประกันราคาสน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
สคร. ที่ 4.

กระทรวงการ

การสนับสนุน

คลังที่ 3.

รัฐวิสาหกิจ

สนับสนน
สนบสนุ
น

เสริมสร ้าง
เสรมสราง

ความยัง่ ยืน

ภูมค
ิ ุ ้มกันและ

ทางสงคม
ทางส
งั คม

ความเข ้มแข็ง

และสง่ิ
แวดล ้อม
แวดลอม

ทางสงั คมและ

2.1 การปรับบทบาท ของ อสป., อสย. และ สกย.
2.สนับสนุนการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจในสงั กัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

3.สนับสนุนสง่ เสริมรัฐวิสาหกิจในการแก ้ไขปั ญหามลพิษ

3.1 ติดตามและผลักดันให ้รัฐวิสาหกิจทีป
่ ระกอบกิจการ
โครงสร ้างพืน
้ ฐานดําเนินการตามกฎหมายสง่ เสริมและ
รักษาคุณภาพสงิ่ แวดล ้อมแห่งชาติ

สงิ่ แวดล ้อม

4.ขอรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน(PSO) แก่รฐ
ั วิสาหกิจ

4.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนการให ้บริการสาธารณะของ
ขสมก. รฟท. และ กปภ. ***

5.สนับสนุนการเสริมสร ้างสงั คมเข ้มแข็ง

5.1 โครงการรัฐวิสาหกิจรวมพลังกีฬาไทยเข ้มแข็ง ((1
รัฐวิสาหกิจ : 1 กีฬา)

6.สนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในการเสริมสร ้างความ

6.1 การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่งใน
การเสริมสร ้างความรับผิดชอบทางสงั คมโครงการ
(1 โรงเรียน : 1 รัฐวิสาหกิจ)

สงิ่ แวดล ้อม
รับผิดชอบทางสงั คม

ต ัวชีว้ ัดตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ปี 2553 โดย *เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกระทรวง **เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคล ังที่ 4 ก ับโครงการปี งบประมาณ 2553 ของ สคร.

1.สร ้างฐานความรู ้ในการปฏิบต
ั งิ านของข ้าราชการ
พนักงานและลูกจ ้างสคร.

ยุทธศาสตร์
ศ ส ์

ยุทธศาสตร์

กระทรวง

สคร. ที่ 5.

การคลังที่
การคลงท

การเพิม
่

4. การ

ั ยภาพของ
ศก

บริหาร
จัดการอย่าง

1.1 การสรางความรู
การสร ้างความรค้ความเข
วามเขาใจเกยวกบพ.ร.บ.รวมงาน
้าใจเกีย
่ วกับพ.ร.บ.ร่วมงาน
กฏระเบียบการฝึ กอบรม ความเข ้าใจในกระบวนการและ
กฎหมาย ระเบียบข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ั ยภาพในการทํางานของ สคร.
2. เพิม
่ ศก

ั ยภาพในการ
2.2 การสร ้างความรู ้ความเข ้าใจและเพิม
่ ศก
วิเคราะห์ทางการเงิน

3. สง่ เสริมธรรมาภิบาลใน
ใ สคร.

3.1 การฝึ อบรมเกีย
่ วกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎระเบียบการบริหารกิจการบ ้านเมืองทีด
่ ี และการ
ป้ องกันการทุจริต

สคร.

3.2 การฝึ กอบรมเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของระบบการ
ตรวจสอบภายในในองค์กร

ี
มืออาชพ
4. นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการทํางาน

4.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

4.2 การใชข้ ้อมูล GFMIS-SOE เพือ
่ จัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ รส. และการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รส.

ต ัวชีว้ ัดตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ปี 2553 โดย *เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกระทรวง **เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกลุม
่ ภารกิจ ***เป็นต ัวชีว้ ัดระด ับกรม

ํ น ักงานคณะกรรมการนโยบายร ัฐวิสาหกิจ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
Strategy Map : สา

พ ัฒนาอง
งค์กร

ิ ธิภาพ
ปร
ระสท
พการ
ปฏิบ ัติราชก
ป
การ

คุณภาพ
พการ
ให้บริก
การ

ิ ผลตาม
ประสทธิ
ยุทธศาสตร์

ั ัศน์ “เป็นหน่วยงานหล ักในการพ ัฒนาและเพิม
วิสยท
่ มูลค่าร ัฐวิสาหกิจให้เป็นเครือ
่ งมือของร ัฐในการพ ัฒนาประเทศอย่างยงยื
่ ั น”
ประเดนยุ
ประเด็
นยทธศาสตร์
ทธศาสตรท1
ท1
ี่
สร้างมูลค่าเพิม
่ ในกิจการ
ร ัฐวิสาหกิจและหล ักทร ัพย์
ของร ัฐ

ประเดนยุ
ประเด็
นยทธศาสตร์
ทธศาสตรท
ท ี่ 2
การผล ักด ันให้ร ัฐวิสาหกิจ
เร่งขึดความสามารถในการ
แข่งข ันของประเทศ

1. ร ัฐวิสาหกิจมีศ ักยภาพ
ในการสน ับสนนการข
ในการสนบสนุ
นการขบเคลอน
ับเคลือ
่ น
ยุทธศาสตร์
2. บริหารจ ัดการเพือ
่ สร้างฐาน
ิ ของร ัฐ
รายได้และมูลค่าให้แก่ทร ัพย์สน

กากบดู
กํ
าก ับดแลร
แลรฐวสาหกจเปนกลไกสาคญ
ัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสําค ัญ
ในการพ ัฒนาตลาดทุนและโครงสร้าง
้ ฐานของประเทศ
พืน

ประเด็นยทธศาสตร์
ประเดนยุ
ทธศาสตรท
ท ี่ 4
การสน ับสนุนร ัฐวิสาหกิจ
เสริมสร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันและ
ั
ความเข้มแข็งทางสงคม
และสิง่ แวดล้อม

ประเดนยุ
ประเด็
นยทธศาสตร์
ทธศาสตรท
ท ี่ 3
สน ับสนุนร ัฐวิสาหกิจในการ
พ ัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ติดตามผลการ
ตดตามผลการ
ดําเนินงานของ
ร ัฐวิสาหกิจ

สน ับสนุนร ัฐวิสาหกิจในการ
พ ัฒนาระบบโลจิสติกส ์

ระบบประเมินผล
คณภาพร
คุ
ณภาพรฐวสาหกจ
ัฐวิสาหกิจ
(SEPA)

สน ับสนุนการร่วมลงทุน
ระหว่า่ งร ัฐและเอกชน
ั
(PPP)

สน ับสนุน
ุ รฐัฐวิสากิจให้เป็นเครือ
่ งมือ
ของร ัฐบาลในการพ ัฒนาเศรษฐกิจระด ับ
ฐานรากให้มก
ี ารเติบโตอย่างยงยื
่ั น

่ นร่วมและมีความร ับผิดชอบ
รฐวสาหกจมสวนรวมและมความรบผดชอบ
ร
ัฐวิสาหกิจมีสว
ต่อส ังคมและสิง่ แวดล้อม

ยกระด ับคุณภาพการปฏิบ ัติงานของ สคร.

สน ับสนุนสถาบ ันการเงิน
ิ เชอ
ื่
ปล่อยสน

เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของร ัฐวิสาหกิจ

ความพึงพอใจของผู ้
กําหนดนโยบาย

ิ ค้า
ระบบการประก ันสน
เกษตร

มีระบบบริหารจ ัดการตาม
เกณฑ์ม
์ าตรฐาน PMQA

แผนพ ัฒนากฎหมาย
ั

่ เสริมร ัฐวิสาหกิจในการ
สง
แก้ไขปัญหามลพิษ
ส ิ่
สงแวดล้
อ
้ ม

ตงกองทุ
ั้
นพ ัฒนาโครงสร้าง
้ ฐานภาคร ัฐ
พืน
(I f
(Infrastructure
t
t
fund)
f d)

ระบบประเมินผลการปฏิบ ัติราชการของ
ข้าราชการ สคร.

บริหารจ ัดการและ
การพ ัฒนาบุคลากร
ของสคร.

- ใช
ใ ้ Competency
- แผนกลยุทธ์ HR
Scorecard

การจ ัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การเบิกจ่ายงบประมาณ

การพ ัฒนา
ระบบบริหารความรู ้
- มีี KM อย่า่ งเป
ป็น
ระบบ

ประเดนยุ
ประเด็
นยทธศาสตร์
ทธศาสตรท
ท ี่ 5 การ
ั
ําน ักงาน
เพิม
่ ศกยภาพของส
คณะกรรมการนโยบาย
ร ัฐวิสาหกิจ

การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน

การพ ัฒนาระบบสารสนเทศ
ื่ สาร
และการสอ

พ ัฒนากระบวนงานหล ัก/
สน ับสนุนอย่างต่อเนือ
่ ง

่ เสริมธรรมาภิบาล
สง

- มีรี ะบบ Data Warehouse

- มีวี ัฒนธรรมองค์ก
์ ร/ค่า่ นิยม

- มีระบบ GFMIS

- โครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม

- มี E-Office / E-saraban / E-Filing

PMQA

ความเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางเปาประสงคกับตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ลําดับที่

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1

รัฐวิสาหกิจมีศักยภาพในการสนับสนุน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศใหเติบโตอยางมั่นคง
และยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจมีการ
ใชทรัพยากรรวมกัน

การปรับปรุงรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ***
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารางระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...***>>
การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายในการเปนคณะกรรมการที่ดี
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การเผยแพรและติดตามผลการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (GFMISSOE) ระบบกรรมการผูแทนคลังในรัฐวิสาหกิจ
(Excel/Stanalone) ระบบศูนยประสานงานและบริการขอมูล
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors Pool)
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการประชาสัมพันธเพื่อการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการสัมนา/ฝกอบรมบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจนโยบายพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การปรับองคกรของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 3 แหง คือ
โรงงานยาสูบ,องคการสุรา,โรงงานไพ***
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการปรับองคกรเปนนิติบุคคล
ของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 3 แหง***>>
การใหรัฐวิสาหกิจใชทรัพยากรรวมกันเพื่อลดการลงทุนซ้ําซอน
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

ลําดับที่
2

เปาประสงค
บริหารจัดการเพื่อสรางฐานรายไดและมูลคา
ใหแกทรัพยของรัฐ

ตัวชี้วัด
การพัฒนาการนําระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช
**/***
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการนํา
ระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช (SEPA**)>>
<<ตัวชี้วัด : รัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ 5 ของรัฐวิสาหกิจใน
ระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตามเกณฑที่กําหนดในปนั้นๆ *** >>
โครงการจัดทําแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
และความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การติดตามรายไดจัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของ
รัฐ**/***
<<ตัวชี้วัด : รายไดที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
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
3

เปาประสงค
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาตลาดทุนและโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด
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>>
การเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ>>
การสนับสนุนใหองคการสวนพฤกษศาสตร เผยแพรความรูเรื่อง
สมุนไพรไทย รวมทั้งนําผลวิจัยของ วว. ไปใชใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรมขยายการผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑดานสมุนไพรไทยใหแพรหลายตางประเทศ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

4

สนับสนุนรัฐวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือของ
รัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให
มีการเติบโตอยางยั่งยืน

การสนับสนุนใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยสินเชื่อใหกับ
ผูประกอบการ SMEs ทั่วประเทศตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การเพิ่มทุนใหแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มโอกาสการ
เขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs และประชาชนในระดับฐานราก
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ >>

ลําดับที่

เปาประสงค

5

รัฐวิสาหกิจมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม

6

ยกระดับคุณภาพและการปฏิบัติงานของสคร.
เพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการแกกลุม
ผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
การปรับบทบาท อตก. และ อคส.
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ
ประกันราคาสินคาเกษตรของหนวยงาน>>
การปรับบทบาท ของ ขององคการสะพานปลา องคการสวนยาง
และสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
ติดตามและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการโครงสราง
พื้นฐานดําเนินการตามกฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพ
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>>
การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรวมงาน
กฎระเบียบ การฝกอบรม ความเขาใจในกระบวนการ และ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การสรางความรูความเขาใจและเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะหทาง
การเงิน
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎระเบียบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันการทุจริต
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
การฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการตรวจสอบ
ภายในขององคกร
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
ใชขอมูล GFMIS-SOE เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ และการติดตามการเบิกจายงบลงทุนของ รส.
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

แผนปฏิบัติการประจําป 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
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

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
สรางมูลคาเพิ่มในกิจการรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพยรัฐ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โครงการที่ 1 การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ วาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 *
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินงานในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535*>>

โครงการที่ 2 การยกรางพระราชบัญญัติการกํากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ....
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการเสนอกฎหมาย>>

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงระบบการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจโดยเนนผลลัพธแทนกระบวนการ

โครงการที่ 1 การพัฒนาการนําระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมา
ใช **/***
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการนําระบบ
ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจมาใช (SEPA**)>>
<<ตัวชี้วัด : รัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ 5 ของรัฐวิสาหกิจในระบบ
ประเมินผลฯ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานตามเกณฑที่
กําหนดในปนั้นๆ *** >>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธที่ 3 ติดตามผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจในการฟนฟูฐานะการเงิน

โครงการที่ 1 ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 5 แหง คือ
ร.ฟ.ท.,ทีโอที ,กสท.,กคช., และ ขสมก.
<<ตัวชี้วัด : ระดับความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนของ
รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แหง>>

กลยุทธที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ

โครงการที่ 1 การปรับองคกรของรัฐวิสาหกิจใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 3
แหง คือ โรงงานยาสูบ,องคการสุรา,โรงงานไพ***
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการปรับองคกรเปนนิติบุคคลของ
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง 3 แหง***>>
โครงการที่ 2 การติดตามรายไดจัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย
ของรัฐ**/***
<<ตัวชี้วัด : รายไดที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐเปนไป
ไดตามเปาหมาย (ลานบาท)**>>
<<ตัวชี้วัด : รอยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐที่สามารถ
จัดเก็บรายได ไดตามเปาหมาย*** >>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โครงการที่ 3 การใหรัฐวิสาหกิจใชทรัพยากรรวมกันเพื่อลดการลงทุน
ซ้ําซอน
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 4 การพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ***
<<ตัวชี้วัด : ประสิทธิผลในการเสริมสรางองคความรูใหแกบุคลากร
รัฐวิสาหกิจ***>>
โครงการที่ 5 การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 6 โครงการจัดทําแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลยุทธที่ 5 การเพิ่มรายไดรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โครงการที่ 1 การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 2 การตรวจสอบสัมปทานรัฐวิสาหกิจใหมีผลตอบแทนตาม
สัญญา
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 3 โครงการจางที่ปรึกษาในการบริหารหลักทรัพยใน
รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ 50%
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

กลยุทธที่ 6 เพิ่มศักยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ โครงการที่ 1 การปรับปรุงรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ***
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดทํารางระเบียบกระทรวง การ
คลังวาดวยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ...***>>
โครงการที่ 2 การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายในการเปนคณะกรรมการที่ดี
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โครงการที่ 3 การเผยแพรและติดตามผลการสรางระบบการบริหาร
จัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 4 โครงการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(GFMIS-SOE) ระบบกรรมการผูแทนคลังในรัฐวิสาหกิจ
(Excel/Stanalone) ระบบศูนยประสานงานและบริการขอมูลกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (MOF Board Center) และระบบบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Directors Pool)
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 5 โครงการประชาสัมพันธเพื่อการสรรหากรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โครงการที่ 6 โครงการสัมมนา/ฝกอบรมบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

กลยุทธที่ 7 เผยแพรและสรางความเขาใจใน
นโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

โครงการที่ 1 การประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจนโยบาย
พัฒนารัฐวิสาหกิจ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
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

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
การผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเรงสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา โครงการที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาการขนสงระบบรางของ ร.ฟ.ท.
ระบบโลจิสติกสของประเทศ
ในแผนปฏิบตั ิการไทยเขมแข็งป 2555
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการ>>
โครงการที่ 2 การติดตามการดําเนินโครงการรถไฟสายสีแดง และการ
กอสรางรถไฟรางคู
<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการเบิกจายงบลงทุนของ ร.ฟ.ท.>>
โครงการที่ 3 การติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือและทา
อากาศยาน
<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการดําเนินโครงการ>>
กลยุทธที่ 2 สนับสนุน PPP ในแผนปฏิบัติการ โครงการที่ 1 การสนับสนุนการดําเนินการหาพันธมิตรเขารวมงานใน
ไทยเขมแข็งป 2555
โครงการของรัฐวิสาหกิจภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป 2555
<<ตัวชี้วัด : ระดับความกาวหนาในการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

การผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเรงสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธที่ 3 จัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานภาครัฐ(Infrastructure fund)

โครงการที่ 1 การเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการ>>

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจนําองค
ความรูไปตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค

โครงการที่ 1 การสนับสนุนใหองคการสวนพฤกษศาสตร เผยแพร
ความรูเรื่องสมุนไพรไทย รวมทั้งนําผลวิจัยของ วว. ไปใชใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา โครงการที่ 1 การสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรมขยายการผลิตและ
ผลิตภัณฑเพื่อโปรโมทประเทศไทย
จําหนายผลิตภัณฑดานสมุนไพรไทยใหแพรหลายตางประเทศ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โครงการที่ 1 การสนับสนุนใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยสินเชื่อ
เปนแหลงเงินทุนใหผูประกอบการทั่วประเทศ ใหกับผูประกอบการ SMEs ทั่วประเทศตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โครงการที่ 1 การเพิ่มทุนใหแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มโอกาส
เปนแหลงเงินใหเศรษฐกิจฐานราก
การเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs และประชาชนในระดับฐานราก
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ >>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
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

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเสริมสราง
ภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางสังคม
และสิ่งแวดลอม

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธที่ 1 สนับสนุนการปรับบทบาท อตก.
และอคส. ในการพัฒนาระบบการประกันราคา
สินคาเกษตร

โครงการที่ 1 การปรับบทบาท อตก. และ อคส.
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการประกัน
ราคาสินคาเกษตรของหนวยงาน>>

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนสงเสริมรัฐวิสาหกิจใน
การแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

โครงการที่ 1 การปรับบทบาท ของ อสป., อสย. และ สกย.
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

กลยุทธที่ 1 ขอรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
(PSO) แกรัฐวิสาหกิจ

โครงการที่ 1 การจัดสรรเงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะของ ขสมก.
รฟท. และ กปภ.***
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2551***>>

โครงการที่ 1 ติดตามและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการ
โครงสรางพื้นฐานดําเนินการตามกฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการเสริมสรางสังคม
เขมแข็ง

โครงการที่ 1 โครงการรัฐวิสาหกิจรวมพลังกีฬาไทยเขมแข็ง
(1 รัฐวิสาหกิจ : 1 กีฬา)
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

กลยุทธที่ 3 สนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงใน
การเสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคม

โครงการที่ 1 การสนับสนุนรัฐวิสาหกิจทุกแหงใน
การเสริมสรางความรับผิดชอบทางสังคมโครงการ
(1 โรงเรียน : 1 รัฐวิสาหกิจ)
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การบริหารจัดการอยางมือ
อาชีพ
กลยุทธที่ 1 บริหารบน
ฐานความรู
กลยุทธที่ 2 สรางการ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมธรร
มาภิบาล
กลยุทธที่ 4 บริหารแบบ
บูรณาการ
กลยุทธที่ 5 บริหารดวย
เทคโนโลยีทันสมัย

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
การเพิ่มศักยภาพของ สคร.

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กลยุทธที่ 1 สรางฐานความรูในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ พนักงานและลูกจาง

โครงการที่ 1 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
รวมงาน กฎระเบียบ การฝกอบรม ความเขาใจในกระบวนการ และ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

กลยุทธที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการทํางานของ
สคร.

โครงการที่ 1 การสรางความรูความเขาใจและเพิ่มศักยภาพในการ
วิเคราะหทางการเงิน
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

กลยุทธที่ 1 สงเสริมธรรมาภิบาลใน สคร.

โครงการที่ 1 การฝกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎระเบียบ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันการทุจริต
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 2 การฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการ
ตรวจสอบภายในขององคกร
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กลยุทธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลยุทธที่ 1 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนากระบวนการทํางาน

แผนปฏิบัติประจําป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โครงการที่ 1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>
โครงการที่ 2 ใชขอมูล GFMIS-SOE เพื่อจัดทํารายงานการวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ และการติดตามการเบิกจายงบลงทุนของ รส.
<<ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ>>

หมายเหตุ: ตัวชี ้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ิการ ปี 2553 โดย * เป็ นตัวชี ้วัดระดับกระทรวง ** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกลุม่ ภารกิจ *** เป็ นตัวชี ้วัดระดับกรม

