
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : คู่มือส าหรับ AO มือใหม่ (AO 101) 



AO มือใหม่ (AO ๑๐๑) 
 
๑. AO คือใคร 

AO หรือ Account Officer คือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ดูแล
รัฐวิสาหกิจรายแห่ง ดังนั้น AO จึงควรรู้เกี่ยวกับ 

 บทบาทของ สคร. ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 รัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
 บริบทของแต่ละรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 

 
๒. รัฐวิสาหกิจ คือ 

นิยามของค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” แตกต่างกันตามแต่จะบัญญัติไว้ในกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ. วธิีการงบประมาณ) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนมากจะอ้างอิงนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกจิ” จาก พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ มาตรา ๔ ซ่ึง
ก าหนดให้ “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 

๒.๑ องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

๒.๒ บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม ๒.๑ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า 
ร้อยละ ๕๐  

๒.๓ บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม 
๒.๑ และ ๒.๒ หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม ๒.๒ ทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ ๕๐  
 
๓. รัฐวิสาหกิจในการก ากับดูแลของ สคร. 

สคร. ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้ ๕๖ แห่ง โดยแบ่งเป็น ๙ สาขา ได้แก่ 
 

สาขา กองท่ีก ากับดูแล 
๑. สาขาขนส่ง กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ 
๒. สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
๓. สาขาพลังงาน กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ 
๔. สาขาสื่อสาร 
๕. สาขาสาธารณูปการ 
๖. สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
๗. สาขาสถาบันการเงิน กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
๘. สาขาเกษตร 
๙. สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถดูได้ที่ http://www.sepo.go.th/content/162 

http://www.sepo.go.th/content/162
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๔. การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 

 
 

จากแผนภาพด้านบนจะเห็นว่ารัฐวิสาหกิจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับดูแลในเรื่อง
ต่างๆ เช่น  

 คณะรัฐมนตรี จะเป็นผู้ให้นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม   
 กระทรวงเจ้าสังกัด จะเป็นผู้ให้นโยบายและก ากับการด าเนินงานภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ  
 กระทรวงการคลัง โดย สคร. จะก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในมิติของการเงินการคลัง และการก ากับดูแลที่ดี 

เช่น การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
 หน่วยงานก ากับดูแล หรือ Regulator มีหน้าที่ก ากับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมภายใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน และให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้า/บริการ ที่มีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม  
 หน่วยงานอื่นๆ 

 ส านักงบประมาณ: จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจ
ต้องใช้เงินงบประมาณ) 

 ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: ดูเรื่องโครงการลงทุนต่างๆ ของ
รัฐวิสาหกิจ 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ: พิจารณาการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ 
 กระทรวงแรงงาน: พิจารณาเรื่องการจ้างงาน สวัสดิการ และเงินเดือน  

 
๕. สคร. กับการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

เครื่องมือหลักที่ สคร. ใช้ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ คือ ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง 
สคร. จะจัดท าตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นประจ าทุกปี และคะแนนประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปีจะถูกน ามาเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน (การจ่ายโบนัสกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) และระบบแรงจูงใจไม่เป็นตัวเงิน (การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น และความอิสระในการบริหารงาน) 
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นอกจากนี้ สคร. ยังได้ออกกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
เช่น 

 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 การจ่ายโบนัสกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 การเรียกเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน 
 ระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
 การจัดตั้งและก ากับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ 
 การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

 
๖. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

๖.๑ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗  

ได้ก าหนดให้มี คนร. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี สคร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ขึ้นเพ่ือ 
๖.๑.๑ เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารงาน และมาตรการในการพัฒนารัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี 
๖.๑.๒ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งในด้านการบริหาร การด าเนินงาน 

และก้านการเงนิ ต่อคณะรัฐมนตรี  
๖.๑.๓ พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรม

รัฐวิสาหกิจ 
๖.๑.๔ ก าหนดแนวทางการบูรณาการการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

 

๖.๒ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement Committee: PAC)  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้ PAC มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๖.๒.๑ เจรจาจัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานหรือจัดท าตัวชี้วัดกับแต่ละรัฐวิสาหกิจ 
๖.๒.๒ ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอ

คณะรัฐมนตรีทราบ 
๖.๒.๓ พิจารณาปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

โดย PAC จะประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้นจ านวน ๑๙ คน ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่งจ านวน ๕ คน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๒ คน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรม (อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวง 
การคลังได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ที่ก ากับดูแล สคร. ปฏิบัติราขการ
แทน) และมีผู้อ านวยการ สคร. หรือบุคคลที่ผู้อ านวยการ สคร. แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ PAC 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน สคร. มีระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ ระบบ 
ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการองค์กร และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal System: SEPA) ประกอบกับ รัฐวิสาหกิจมีความหลากหลายถึง ๙ สาขา PAC จึงได้ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมา ๓ คณะ เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
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 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร: มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดรายละเอียด
และวิธีการในการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือให้การด าเนินงานตามระบบ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรจ านวน ๖ ข้อ เป็นไปอย่างเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  

 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ: มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาแนว
ทางการน าระบบ SEPA มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ให้ความเห็นในเรื่อง
มาตรฐานการก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินตามระบบ SEPA และให้ค าเสนอแนะต่อ PAC ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEPA 

 คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) 
(Performance Agreement Sub-Committee: SubPAC): SubPAC มีทั้งสิ้น ๕ คณะ ครอบคลุม
รัฐวิสาหกิจภายใต้ความรับผิดชอบของ สคร. โดยมีผู้แทน สคร. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
และมีอ านาจหน้าที่ในการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจรจาจัดท าตัวชี้วัดของ
รัฐวิสาหกิจรายแห่ง และรายงานให้ PAC พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
๗. บทบาทของ AO 
 

 
 

๗.๑ การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 ศึกษาผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ และแผนการด าเนินงานปัจจุบันของรัฐวิสาหกิจ

เพ่ือจัดท าตัวชี้วัด 
 จัดประชุม และเป็นฝ่ายเลขานุการ SubPAC 
 แจ้งผลการประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมข้อสังเกตจากการประเมินผลการด าเนินงาน  

๗.๒ จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อจ่ายเป็นโบนัสกรรมการและพนักงาน และเรียกเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน 
๗.๓ ขอรับนโยบายส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
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๗.๔ ตอบข้อหารือ 
๗.๕ อนุมัติเรื่องต่างๆ เช่น การให้รัฐวิสาหกิจเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารที่ไม่ใช่ของรัฐ และการเพ่ิมต าแหน่ง

ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
๗.๖ ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 จัดท าความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานต่างๆ  

๗.๗ งาน Project อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา 
 ฟ้ืนฟูการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดท า: นางสาวอภิญดา เสรีวัฒน์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒  


