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ลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
 

ลักษณะส ำคัญขององค์กำรแสดงให้เห็นภำพรวมของส่วนรำชกำร บ่งบอกถึงสภำพแวดล้อม 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำร ควำมสัมพันธ์ที่ส ำคัญภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำร สภำพแวดล้อม
ในกำรปฏิบัติงำน และควำม ท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ รวมทั้งแนวทำงในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 

ลักษณะส ำคัญขององค์กำรแสดงบริบทเพ่ือให้เข้ำใจส่วนรำชกำรมำกขึ้น และเพ่ือชี้น ำและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส่วนรำชกำรควรน ำเสนอในกำรอธิบำยในหมวด 1 - 7 ต่อไป 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นกำรกล่ำวถึงสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำร และควำมสัมพันธ์ ที่ส ำคัญ 
กับประชำชนผู้รับบริกำร ส่วนรำชกำรอ่ืน และประชำชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส่วนรำชกำรคืออะไรบ้ำง (#) 
 
ภำรกิจหลัก ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ (สคร.) 

กระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2557 ก ำหนดภำรกิจของ สคร. คือ 
บริหำรและพัฒนำรัฐวสิำหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยกำรเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำร
ก ำกับดูแล กำรประเมินผล และกำรพัฒนำรัฐวิสำหกิจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพรัฐวสิำหกิจ 
และสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้แก่ทรัพย์สนิของรัฐ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจกำรของรัฐ  

พันธกิจ ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ (สคร.) 
กระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2557 ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของ สคร. ดังนี ้
1. เสนอแนะนโยบำย แผน กฎหมำย ระเบยีบ และมำตรกำรที่เกีย่วข้องกับกำรบริหำร 
และพัฒนำรัฐวสิำหกิจและหลักทรพัย์ของรัฐ 
2. ก ำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผล และพัฒนำรัฐวิสำหกิจใหม้ีกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคล้อง 
กับนโยบำย แผน กฎหมำย และมำตรกำรเกี่ยวข้องกับกำรบรหิำรและพัฒนำรัฐวสิำหกิจ 
3. ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ และให้ควำมช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรของกำรบริหำรและพัฒนำ
องค์กรแก่รัฐวิสำหกิจ 
4. ด ำเนินกำรบรหิำรหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสำหกิจและกิจกำรที่รฐัถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ 50 
5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 
6. ปฎิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนหรือตำมที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
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(2) วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม และวัฒนธรรมของส่วนรำชกำรคืออะไร  
มีกำรปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ทบทวนเมื่อใด 

 
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๗ 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำและเพิ่มมูลคำ่รัฐวิสำหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งส่งเสริม 
กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ เพื่อกำรพัฒนำประเทศอยำ่งยั่งยืน 

เป้ำประสงค์

หลัก 

1. รัฐวิสำหกิจมรีำยได้และคณุภำพกำรให้บริกำรทีด่ีขึ้น ตลอดจนเปน็กลไกส ำคัญในกำรเพิ่มศักยภำพ 
กำรแข่งขันของประเทศ 

2. รัฐวิสำหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐมีมลูค่ำเพิ่มขึ้น และเป็นแหล่งรำยได้ส ำคัญของประเทศ 
3. รัฐวิสำหกิจมีกฎระเบียบที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ 
4. สคร. สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจและบริหำรจัดกำรหลักทรัพย์ของรัฐ 
5. กรรมกำรรัฐวิสำหกจิมีศักยภำพเพิ่มข้ึน 
6. รัฐวิสำหกิจเป็นกลไกส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเท่ำเทยีมทำงเศรษฐกิจและสังคม 
7. รัฐวิสำหกิจมสี่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
8. บุคลำกร สคร. มีคณุภำพในกำรปฏิบัติงำนท่ีด ี
9. บุคลำกร สคร. มีคณุภำพชีวิตที่ดี  
 

ค่ำนิยม ส สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม 
 ส 1 ซื่อสัตย์ สุจรติ  
 ส 2 เสียสละ  
 ส 3 มีจริยธรรม คณุธรรม  
 ส 4 โปร่งใส  
ค ควำมสำมำรถแบบมืออำชีพ  
 ค 1 ยึดมั่นในหลักกำรท ำงำนท่ีดี  
 ค 2 มีจิตวิญญำณเป็นผู้ประกอบกำร  
 ค 3 เน้นกำรมสี่วนร่วม  
 ค 4 มีควำมรับผิดชอบร่วมกัน  
 ค 5 พัฒนำตนเองตลอดเวลำ  
ร รักษำผลประโยชน์ของแผ่นดิน  
 ร 1 สร้ำงมลูค่ำ กำรด ำเนินงำนภำยใน สคร. 
 ร 2 มีกำรก ำกับ ตดิตำม ตรวจประเมินผล 
 ร 3 จิตวิญญำณของควำมเป็นไทย  
  

วัฒนธรรม  ส สัตยซ์ื่อ ถือคุณธรรม 
 ส 1 ซื่อสัตย์ สุจรติ บุคลำกรในองค์กรทุกคนทุกหน่วยงำนต้องมีควำมซื่อสัตย์ ไม่แสวงหำผลประโยชน์ 
ส่วนตนหรือส่วนพวกพ้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะกระท ำกำรในฐำนะของ สคร.  
หรือในฐำนะส่วนบุคคล เสียสละประโยชนส์่วนตน สร้ำงควำมเชื่อใจกับรัฐวิสำหกิจ ด้วยกำรด ำเนินงำน 
ที่มีจริยธรรมและคณุธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
 ส 2 เสียสละ บุคลำกรของ สคร. ต้องมีควำมเสียสละทั้งก ำลังกำย ก ำลังใจ และเวลำ ด้วยข้อจ ำกัด 
ของจ ำนวนบุคลำกร และภำระหนำ้ที่ขององค์กร 
 ส 3 มีจริยธรรม คณุธรรม บุคลำกรของ สคร. ควรตระหนักในจริยธรรม และคุณธรรม สรำ้งควำมภำคภมูิใจ 
ในผลงำนของตน และเปน็ที่ยอมรบันับถือเช่ือใจจำกรฐัวิสำหกจิด้วยจรยิธรรม 
 ส 4 โปร่งใส กระบวนกำรท ำงำนทุกอย่ำงทุกขั้นตอนใน สคร. สำมำรถตรวจสอบได้และสำมำรถเปิดเผย 
ต่อสำธำรณชนได ้
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วัฒนธรรม ค ควำมสำมำรถแบบมืออำชีพ  
 ท ำงำนอยำ่งเป็นมืออำชีพ ปฏิบัตหิน้ำที่ด้วยกระบวนกำรที่มีประสิทธภิำพ เพื่อใหไ้ดผ้ลงำนที่มีประสิทธผิล  
มุ่งมั่นในกำรท ำงำนดว้ยหลกักำรท ำงำนที่ดี ด้วยส ำนกึของควำมเป็นผู้ประกอบกำร ด้วยกำรมสี่วนร่วม 
และควำมรบัผดิชอบร่วมกัน 
 ค 1 ยึดมั่นในหลักกำรท ำงำนท่ีดี เข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีของตน ยึดถือในกฎหมำยของประเทศชำติ 
กฎระเบียบทั้งของรัฐวิสำหกิจ และ สคร. โดยมหีลักกำรและจุดยืนของตนเองที่ชัดเจนในกำรใช้กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับใดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 ค 2 มีจิตวิญญำณเป็นผู้ประกอบกำร บุคลำกรใน สคร. จะต้องมสี ำนึกควำมเป็นเจ้ำของกิจกำรรัฐวิสำหกิจ 
ด ำเนินกำรในรัฐวิสำหกิจเปรียบเสมือนกับเป็นเจ้ำของ ในฐำนะตัวแทน ของเจ้ำของรัฐวิสำหกิจที่แท้จริง 
นั่นคือประชำชน 
 ค 3 เน้นกำรมสี่วนร่วม ร่วมกันท ำงำนด้วยกระบวนกำรกลุม่ ท ำงำนเป็นทีม ท้ังกำรท ำงำนใน สคร.  
และกำรท ำงำนกับรัฐวิสำหกจิ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจติวิญญำณกำรเป็นนักประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกภำคส่วน เพื่อร่วมกันสร้ำงพันธมิตรในกำรท ำงำนที่แข็งแกร่ง 
 ค 4 มีควำมรับผิดชอบร่วมกัน บุคลำกรใน สคร. ต้องท ำงำนอย่ำงระมัดระวัง รอบคอบ ด้วยควำมตระหนักว่ำ 
กำรด ำเนินกำรใดๆ ของตนย่อมส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในสังคม ในรัฐวิสำหกิจ และใน สคร. เอง 
รวมทั้งยอมรับผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในสังคมในรัฐวสิำหกิจ และใน สคร. เอง รวมทั้งยอมรบั 
และแก้ไขผลกำรกระท ำทั้งหมดไม่ว่ำจะรับผดิหรือรับชอบ ตลอดจนสำมำรถอุทิศเวลำร่วมกันให้งำนที่รับผิดชอบ
ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีภำยในเวลำที่ก ำหนดได้ 
 ค 5 พัฒนำตนเองตลอดเวลำ บุคลำกรต้องพัฒนำตนเอง แสวงหำควำมรู้และประสบกำรณ์อย่ำง
ต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถท ำงำนเชิงรุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ปรับตัว
รับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ สังเครำะหส์ิ่งต่ำงๆ ในมุมมองแบบก้ำวหน้ำ 
 
ร รักษำผลประโยชน์ของแผ่นดิน  
 ยึดถือไว้ในใจว่ำกำรกระท ำของ สคร. มีผลต่อควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนและประเทศชำติ สคร. จึงต้อง 
มีควำมเข้ำใจในควำมสัมพันธ์ บทบำทหน้ำที่ของ สคร. เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของประเทศชำติ 
ในรัฐวิสำหกิจ มีพันธะในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับรัฐวิสำหกิจและปกป้องผลประโยชนข์องชำติ 
ไปในขณะเดียวกัน 
 ร 1 สร้ำงมลูค่ำ กำรด ำเนินงำนภำยใน สคร. เป็นไปเพื่อกำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่มให้กับรัฐวิสำหกจิ ในฐำนะ
หน่วยงำนท่ีต้องดูแลรักษำและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของรัฐ บุคลำกรใน สคร. จึงต้องตระหนักถึงมูลค่ำ
มหำศำลในรัฐวิสำหกิจ และเพิ่มมลูค่ำด้วยกำรปฏิบัตหิน้ำที่ด้วยจิตส ำนึกเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กับประเทศ  
สร้ำงคุณค่ำให้กับรัฐวิสำหกิจ และสร้ำงคณุค่ำให้กับ สคร. 
 ร 2 มีกำรก ำกับ ตดิตำม ตรวจประเมินผล บุคลำกรใน สคร. ต้องตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรก ำกับติดตำม 
ตรวจประเมินผลงำนรัฐวิสำหกิจที่มีต่อผลประโยชน์ของประเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ และเป็นไปด้วยควำมซื่อสตัย์ 
โปร่งใสอย่ำงเป็นมืออำชีพ ในขณะเดียวกันกต็้องดูแลก ำกับและประเมินผลงำนของ สคร. ให้เป็นไป 
ตำมหลักกำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ท้ังปวงของประเทศชำติ 

 ร 3 จิตวิญญำณของควำมเป็นไทย บุคลำกรใน สคร.ต้องตระหนัก มีควำมรักและหวงแหนในทรัพยส์มบัติของชำติ 
รักษำศิลปวัฒนธรรมและขนบจำรตีของไทย ในขณะที ่ก็ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และรูเ้ท่ำทันนโยบำย 
กำรด ำเนินงำนองค์กรแบบสำกล 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในส่วนรำชกำรเป็นอย่ำงไร เช่น ระดับกำรศึกษำ อำยุ  
สำยงำน ระดับต ำแหน่ง ข้อก ำหนดพิเศษในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น โดยจ ำแนก 
ตำมประเภทของบุคลำกร (ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว) 
รวมทั้งกรอบอัตรำก ำลังและอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำรด้วย (#) (ให้ใช้ข้อมูล  
ณ วันปัจจุบันที่ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนนี้) 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภำคม 2558 

ประเภท/ระดบัต าแหน่ง 

สายงาน วุฒิการศกึษา อายุ 
ผู้บ

ริห
าร

 

สา
ยง

าน
หลั

ก 

สา
ยง

าน
สน

ับส
นุน

 

รว
ม 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

อา
ยุต

ัวเ
ฉล

ี่ย 

อา
ยุร

าช
กา

รเฉ
ลี่ย

 

ข้าราชการ 
บรหิาร 

สูง 1   1   1  1 53.0 28.0 
ตน้ 2   2   2  2 53.5 27.5 

ข้าราชการ 
อ านวยการ 

สูง 6   6   6  6 50.0 25.0 
ตน้ 1   1   1  1 53.0 32.0 

ข้าราชการ 
วิชาการ 

ทรงคุณวฒุ ิ  1  1   1  1 58.0 36.0 
เชี่ยวชาญ  3  3   3  3 51.2 26.8 
ช านาญการ

พิเศษ  
14 5 19 

 
1 16 2 19 40.2 15.5 

ช านาญการ  22 8 30  2 27 1 30 36.4 9.2 
ปฏบิตัิการ  60 19 79  33 46  79 30.2 3.2 

ข้าราชการ 
ทั่วไป 

ทักษะพิเศษ            
อาวุโส            

ช านาญงาน   1 1 1    1 51.0 28.0 
ปฏบิตัิงาน            

รวม  
ข้าราชการ 

10 100 33 143 1 36 103 3 143 35.1 8.6 

พนกังานราชการ 
 

1 25 26 11 15 
  

26 28.2 3.3 
ลูกจ้างประจ า 

  
1 1 1    1 52.0 21.0 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 

9 22 31 14 11 6 
 

31 30.5 3.2 
รวม  

ลูกจ้างและพนกังานราชการ  
10 48 58 26 26 6 

 
58 29.8 3.6 

รวม (คน) 10 110 81 201 27 62 109 3 201 
33.6 7.2 

% 5.0 54.7 40.3 100 13.4 30.8 54.2 1.5 100 

 
กรอบอัตราก าลังและอัตราก าลังส่วนของส่วนราชการ 

บุคลากร กรอบอัตราก าลังของ สคร.  
(คน) 

อัตราก าลังส่วนของ สคร. 
(คน) 

ข้าราชการ  162  143 
พนักงานราชการ 30 26 
ลูกจ้างประจ า  1  1 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 50 31 

รวม 243 201 
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 (4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจัดกำรผู้ใช้งำน (Active Directory) , ระบบ Web Site KM , ระบบงำน

เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-filing) , ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (E-office) , ระบบประชุม
ทำงไกล (Click to Meet) , ระบบ Web Site SEPO (www.sepo.go.th) ระบบ Web 
Portal ,ระบบ Search Engine , ระบบงำนสำรบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) , 
ระบบฐำนข้อมูลกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Director Pool) , ระบบศูนย์ประสำนงำน
และบริกำรข้อมูลกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (MOF Board Center) , ระบบ Web Site 
GFMIS-SOE , ระบบทรัพยำกรบคุคลของ กพ. ( D-PIS ) , ระบบ GFMIS-SOE , 
ระบบ E-Mail SEPO , ระบบป้องกันไวรัส (Anti-virus) , ระบบข้อมูลเพื่อผู้บริหำร 
(Cognos) , ระบบควบคุมกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยแบบ Post-connect NAC , 
ระบบถ่ำยทอดสดห้องประชุม (Video Streaming) , ระบบจัดเก็บและรักษำข้อมูล
จรำจรของระบบเครือข่ำย (Log File) , ระบบ Bandwidth Management (บริหำร
จัดกำร bandwidth ของแต่ละ application) , ระบบ Proxy Server (Server  
ที่ท ำหน้ำที่ส ำหรับเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำร ได้เรียกข้อมูลมำจำกอินเตอร์เน็ต  
โดยผ่ำนทำง Web) , ระบบป้องกัน สแปมเมล์ (Anti-Spam Mail), ระบบบริหำร
จัดกำรโครงกำร (Project Management), ระบบจองรถยนต,์ ระบบจองห้องประชุม, 
ระบบลำรำชกำร, ระบบพัสด,ุ ระบบ DNS, ระบบ DHCP, ระบบ Network 
Monitoring 

อุปกรณ์ Wireless LAN , Switch , Router , Server , อุปกรณ์ Firewall , PC , 
Notebook , Fax , Scanner , Printer , VDO conference , อุปกรณส์ ำรองข้อมูล 
(SAN Storage) , LCD TV , เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ Tape backup 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(สถานที่ให้บริการ  
สถานที่ท างาน) 

ห้องปฏิบัติกำร (Server Room) , ห้องประชุม 3 ห้อง , สถำนที่รับรอง 1 แห่ง , ห้องสมุด 1 
แห่ง , ห้องถ่ำยเอกสำร 2 แห่ง , ห้องพักผ่อนรับประทำนอำหำร /เครื่องดื่ม 2 ห้อง  
, ถังดับเพลิง , ห้องสมุด , รถส่วนกลำง , คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ , โต๊ะท ำงำน  
, อุปกรณ์ส ำนักงำน , เสียงตำมสำย , ยำสำมัญประจ ำบ้ำน , เจลลำ้งมือ  
, เครื่องฟอกอำกำศ 

 
  

http://www.sepo.go.th/
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(5) ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้ำง (#)  
(ให้ระบุเฉพำะที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนรำชกำรเท่ำนั้น) 

 
กฎหมาย 

กฏระเบียบข้อบังคับ 
เน้ือหา สาระส าคัญของ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็น 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

กฎหมายในล าดับศักดิ์พระราชบญัญัติ 
 1. พระรำชบัญญัติคณุสมบัติ
มำตรฐำนส ำหรับกรรมกำร
และพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

เป็นกฎหมำยที่มีสำระส ำคญัก ำหนดเกี่ยวกับคณุสมบัต ิ
และลักษณะต้องห้ำมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสำหกิจ
ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 
๑. กรรมกำร 
๒. ผู้บริหำร 
๓. พนักงำน 
นอกจำกน้ันยังมีบทก ำหนดในเรื่องอื่นๆ อีก ดังนี้ 
๑. จ ำนวนกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรรัฐวสิำหกิจ  
(ไม่เกิน 3 แห่ง) 
๒. จ ำนวนกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจแต่ละแห่ง 
๓. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
๔. กระบวนกำรสรรหำและสญัญำจ้ำงผู้บริหำร 
ของรัฐวิสำหกิจ 
๕. กำรพ้นจำกต ำแหน่งของบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม 

นำยกรัฐมนตร ี
(สคร. เป็นผู้รับผิดชอบ) 
 

2. พระรำชบัญญตัิกำร 
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำร
ของรัฐ พ.ศ. 2556 

เพื่อก ำหนดกระบวนกำรและขั้นตอนที่ชัดเจน 
ให้กับหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
ของรัฐสำมำรถให้เอกชนเข้ำร่วมลงทุนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทั้ง เป็นกำรส่งเสริมใหภ้ำครัฐสำมำรถ
พัฒนำกำรลงทุนในโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนและบริกำร
สำธำรณะที่ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงเท่ำ
เทียมและทั่วถึง 

รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง 
(รักษำกำรตำมกฎหมำย)  
(สคร.เป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบ) 
 

3. พระรำชบัญญัติทุน
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2542 

เป็นกฎหมำยที่ใช้เป็นเครื่องมือของรัฐเมื่อมีควำมจ ำเป็น 
ต้องเปลี่ยนสถำนะของรัฐวิสำหกิจจำกรูปแบบเดิม 
ที่เป็นรัฐวิสำหกิจประเภทองค์กำรของรัฐตำมที่มีกฎหมำย
จัดตั้งขึ้นให้เป็นรูปแบบบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชน
จ ำกัด แต่ยังคงมีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจประเภทหนึ่ง  
โดยมีกำรเปลี่ยน “ทุน” ของรัฐวิสำหกิจเดิมเป็น  
“ทุนเรือนหุ้น” ของบริษัทที่รัฐถือหุ้นทั้งหมดและยังคง 
ให้มีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดิม รวมทั้งให้พนักงำนมีฐำนะ 
เป็นเช่นเดียวกับที่เคยเป็นพนักงำนรัฐวิสำหกิจเดิม 

นำยกรัฐมนตร ี
(สคร. เป็นผู้รับผิดชอบ) 

กฎหมายในล าดับศักดิ์ท่ีต่ ากว่าพระราชบัญญัติ 
4. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยหุ้นและซื้อ
หุ้นของส่วนรำชกำร  
พ.ศ. 2535 

เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรจ ำหน่ำยหุ้น โดยกำรจ ำหน่ำยหุ้น 
ตำมระเบียบนี้ให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยกิจกำรหรือหุ้น 
ที่ส่วนรำชกำร หรือ รัฐวิสำหกิจเป็นเจ้ำของ พ.ศ. 2504 

รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง  
(สคร. เป็นผู้รับผิดชอบ) 

5. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรบญัชีและกำรเงิน
ของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2548 

เพื่อก ำหนดวิธีกำรให้รัฐวสิำหกิจปฏิบัติเกี่ยวกับ 
เรื่องกำรบัญชีและกำรเงิน 
 
 
 

ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
(สคร. เป็นผู้รับผิดชอบ) 
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กฎหมาย 
กฏระเบียบข้อบังคับ 

เน้ือหา สาระส าคัญของ 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็น 
ผู้รักษาการตามกฎหมาย 

6. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนรัฐวสิำหกิจ  
พ.ศ. 2548 
 
 
 

เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมระบบประเมินผล  
กำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกจิให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเกดิประโยชน์สูงสดุแก่รัฐวสิำหกิจและทำงรำชกำร 
รวมทั้งเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ประเมินผลงำนรัฐวิสำหกิจ เพื่อรับผิดชอบ
กำรด ำเนินกำรตำมระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ 

นำยกรัฐมนตร ี
(สคร.เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร) 
 

7. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภำยในของรัฐวิสำหกิจ  
พ.ศ. 2555  

เพื่อก ำหนดแนวทำงและวิธีปฏบิัตเิกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยในของรัฐวิสำหกิจ 
 

ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
(สคร. เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 8. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรให้เงินอุดหนุน
บริกำรสำธำรณะของ
รัฐวิสำหกิจ  
พ.ศ. 2554 

เพื่อก ำหนดวิธีกำรและขั้นตอนกำรให้เงินอุดหนุนบริกำร
สำธำรณะของรัฐวิสำหกิจให้มีควำมโปร่งใสชัดเจน 
และตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงเครื่องมือ 
ในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ 
กำรให้บริกำรสำธำรณะของรัฐวิสำหกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม 

นำยกรัฐมนตร ี
(สคร. เป็นผู้รับผิดชอบ) 

9. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยกิจกำรหรือ
หุ้นที่ส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจ เป็นเจ้ำของ  
พ.ศ. 2504 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

ก ำหนดหลักกำรในกรณีที่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวสิำหกิจ 
จะจ ำหน่ำยกจิกำรหรือหุ้นท่ีส่วนรำชกำรหรือรัฐวสิำหกิจ
เป็นเจ้ำของ โดยกิจกำรที่จะจ ำหนำ่ยภำยใตร้ะเบยีบ
ดังกล่ำวจะมผีลท ำให้ผู้จ ำหน่ำยตอ้งหยุดด ำเนินงำน
หน่วยงำนหรือ ยุบเลิกหน่วยงำนนั้น ซึ่งระเบียบดังกล่ำว 
จะก ำหนดกลไกให้มีคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรให้ควำมเห็นก ำหนดวิธีกำรและรำคำ 
ที่จะจ ำหน่ำยภำยหลังจำกท่ีคณะรฐัมนตรีหรือกระทรวง 
เจ้ำสังกัดให้กำรอนุมัติแล้วแต่กรณี 

- 

10. ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557  

ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิ (คนร.)  
และมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอแนะนโยบำยก ำกบัดูแล 
และตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ เพ่ือให ้
กำรบริหำรจัดกำรรัฐวสิำหกิจเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชำชน
และประเทศ 

นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรฯ 
(สคร.เป็นส ำนักงำน
เลขำนุกำรฯ) 
 

หมำยเหตุ : ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้รักษำกำรตำมกฏหมำย หมำยถึง ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้วินิจฉัยหรือตีควำม 
ในกรณีที่มีปัญหำในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยนั้น ๆ  
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ข. ความสัมพันธ์ภายใน ภายนอกองค์การ 
(6) โครงสร้ำงองค์กำร และ วิธีกำรจัดกำรที่แสดงถึงกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด (#) 
 

โครงสร้างองค์การ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร พ.ศ. 2557 

ก ำหนดแบ่งส่วนรำชกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
นโยบำยรัฐวสิำหกิจ กระทรวงกำรคลัง ดังต่อไปนี ้

1. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
2. กองพัฒนำรัฐวิสำหกิจ 1 
3. กองพัฒนำรัฐวิสำหกิจ 2 
4. กองพัฒนำรัฐวิสำหกิจ 3 
5. กองส่งเสริมกำรใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจกำร

ของรัฐ 
6. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
7. ส ำนักกฎหมำย 
8. ส ำนักก ำกับและประเมินผลรัฐวิสำหกิจ 
9. ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวสิำหกิจ 
10. ส ำนักบริหำรหลักทรัพย์ของรฐั 
11. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
12. กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

 

 
 

วิธีการจัดการในการก ากับดูแล สคร. ได้มีแนวทางการด าเนินการ 
1. กำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและจัดสำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงเหมำะสม  
2. กำรวำงระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. กำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใน 
4. กำรวำงระบบบริหำรงำนมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
5. กำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสรมิธรรมำภิบำลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวสิำหกิจ  
6. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
7. กำรบังคับใช้ตำมประมวลจริยธรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวสิำหกิจและข้อบังคับ 

ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวสิำหกจิ พ.ศ. 2552 
8. กำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ที่มีอยู่ใน สคร. เพื่อประสำน ตดิตำมกำรท ำงำนภำยใน สคร. 
 
1. การก าหนดโครงสร้างองค์กรและจัดสายการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 

1.1 เพื่อให้เกิดกำรกระจำยอ ำนำจ ควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม สคร. ได้มีกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
ที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำรัฐวิสำหกิจ ระดับ 10 และรอง ผอ.สคร. 2 ต ำแหน่ง เพื่อแบ่งกำรก ำกับดูแลส ำนัก/กลุ่มงำน  
ในควำมรับผดิชอบ 

1.2 ก ำหนดให้มีกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร และกลุม่ตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนขึ้นตรงกับ ผอ.สคร.  
ซึ่งมีหน้ำท่ีด้ำนกำรควบคุมและตรวจสอบระบบกำรบรหิำรจดักำรภำยในองค์กร  
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วิธีการจัดการในการก ากับดูแล สคร. ได้มีแนวทางการด าเนินการ 
2. การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ซึ่งออกโดยอำศัยอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 15 (3) (ก) (ค) โดยตำมระเบียบ ข้อ 6 
ก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐประเมินกำรควบคุมภำยในแล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ำกับดูแล 
และคณะกรรมกำร ตรวจสอบอยำ่งน้อยปีละครั้ง เพื่อปรบัปรุงกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิผลและเหมำะสม 
กับสภำพแวดล้อมและควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งมีกลุ่มพัฒนำระบบริหำรของ สคร. เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ดังกล่ำว โดยบูรณำกำรร่วมกับกำรจัดท ำค ำรับรองภำยในของ สคร. ประกอบกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีของทุกส ำนัก/กลุ่มงำน  

3. การด าเนินการตรวจสอบภายใน  
เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2551  

โดยก ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำง ภำรกิจงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆ  
ของส่วนรำชกำร โดยสอดคล้องกับนโยบำยของส่วนรำชกำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรอื่นใดที่ปฏิบัติงำน
ในลักษณะเดียวกัน โดยค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของส่วนรำชกำร และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ที่เกีย่วข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภำยในกระทรวง
ต้นสังกัด คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น เพื่อให้ไดร้ับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนน ำผลกำรตรวจสอบ 
หรือข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยในไปใช้พัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำรให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชำติ รวมทั้งจัดให้มีกำรประกันคณุภำพงำนตรวจสอบภำยใน โดยกลุ่มตรวจสอบภำยในของ สคร.  
เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบียบฯ ดังกล่ำว โดยมีกำรจัดท ำแผนตรวจสอบภำยในระยะ 3 ปี/แผนงำนประจ ำ 
และกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน ทั้งนี้มีก ำหนดกำรจัดท ำรำยงำนทั้งรำยไตรมำส /รำย 6 เดอืน /รำยปี เสนอต่อ 
ผอ.สคร. และผู้เกีย่วข้อง 

4. การวางระบบบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์  
4.1 สคร. ด ำเนินกำรผ่ำนกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี เพื่อกำรควบคมุติดตำมผล  

กำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรทั้งในระดับกระทรวง (ค ำรับรองฯ ที่ลงนำมกับปลัดกระทรวงกำรคลัง  
เป็นไปตำมกรอบค ำรับรองฯ ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด) และระดับกรม/หน่วยงำน/บุคคล (ค ำรับรองฯ ภำยในของ 
ส่วนรำชกำร) ซึ่งก ำหนดให้มีกำรจัดท ำตัวช้ีวัดระดับส ำนัก/กลุ่มงำน และถ่ำยทอดสู่ระดับบุคคลตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน 
ก.พ. เพื่อติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และให้น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรจดัสรรสิ่งจูงใจ เงินรำงวัลประจ ำปี  
และเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร และส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ฝำ่ยกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมขั้นตอน/ก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 

4.2 สคร. ด ำเนินกำรในเรื่อง กำรพฒันำคณุภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (PMQA) นับตั้งแต่ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจบุัน โดยไดด้ ำเนินกำรภำยใตเ้กณฑม์ำตรฐำน/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนด โดย PMQA  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนำคุณภำพ กำรบรหิำรจดักำรให้ สคร. เป็นหน่วยงำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสูงและ มีมำตรฐำน
กำรท ำงำนเทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกลที่ก ำหนดให้มีกำรน ำเครื่องมือทำงกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหมเ่ข้ำมำใช้รวมถึงกำรก ำกับ
ดูแลและประเมินองค์กรภำยใต้กรอบของเกณฑ์ฯ อย่ำงเหมำะสม 

4.3 สคร. เน้นกำรท ำงำนเชิงรุกในกำรก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจและหลักทรัพย์ โดยจัดท ำแผน/โครงกำร 
ในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยต่ำงๆ และ ได้จัดท ำ 
แผนประจ ำปี  ,กำรเพิ่มบทบำท  A/O (นักวิเครำะห์รัฐวิสำหกิจ) ในกำรให้ข้อมูลผู้แทนคลัง  ,กำรพัฒนำระบบ ประเมินผล รัฐวิสำหกิจ  

5. การด าเนินการตามแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ  
สคร. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยก ำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อน ำหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

หรือธรรมำภิบำลเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรบรหิำรรำชกำร โดยค ำนึงถึงนโยบำยหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ 1) 
นโยบำยดำ้นรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) นโยบำยด้ำนผู้รับบริกำร และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 3) นโยบำยด้ำนองค์กำร และ 4) 
นโยบำยดำ้นผู้ปฏิบัติงำนซึ่ง สคร. ได้ด ำเนินกำรจดัท ำแนวทำงปฏิบัตภิำยใต้นโยบำยหลัก 4 ด้ำน ทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และค่ำนิยมหลักของ สคร. รวมถึงก ำหนดจัดท ำมำตรกำร/โครงกำรเพื่อรองรับแนวทำงปฏิบตัดิังกล่ำว ท้ังนี้ ได้จัดท ำ 
เป็นแผนธรรมำภิบำล (Road Map) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) และแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี เพ่ือให้ด ำเนินกำร 
เป็นไปตำมแนวทำง/มำตรกำรที่ก ำหนด นอกจำกนี้ สคร. ไดเ้สริมสร้ำงมำตรฐำน ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมำภิบำลให้แก่
บุคลำกร สคร. และพัฒนำควำมโปร่งใสในกำรปฏิบตัิงำนของ สคร. ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำ่งๆ  
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วิธีการจัดการในการก ากับดูแล สคร. ได้มีแนวทางการด าเนินการ 
6. การด าเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ถูกก ำหนด 
อยู่ในยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สคร. ประจ ำปีงบประมำณ 2556 โดยก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและจัดสัมมนำเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลกระทบของกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้แก่บุคลำกรของ สคร. ให้เรยีนรู้แนวทำง/ มำตรกำร ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤติมิชอบ
ในกำรปฏิบัตริำชกำร รวมถึงก ำหนดวิธี/ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกประชำชนและตระหนักถึงควำมส ำคญัในเรื่องดังกล่ำว  

 
7. การบังคับใช้ตามประมวลจริยธรรมของ สคร. และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2552 
เพื่อให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีบัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร

จัดท ำประมวลจริยธรรม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงของมำตรฐำนจริยธรรมที่เจ้ำหน้ำที่ท่ีปฏิบัติงำนทุกคนพึงมี และให้เกดิกำรบังคับใช้
อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ท้ังนี้ สคร. ได้จดัท ำประมวลจริยธรรมของ สคร. แล้วเสรจ็ มผีลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหำคม 
2551 และได้เผยแพร่ให้บุคลำกร สคร. ทุกคนรับทรำบผ่ำนทำงหนังสือเวียนและเว็บไซต์ภำยใน สคร. โดยมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จริยธรรมประจ ำ สคร. และคณะท ำงำนกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สคร. เพื่อก ำหนดแนวทำง ก ำกับดูแล ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมดงักล่ำว ประกอบกับกำรจัดท ำข้อบงัคับส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร สคร. พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นกำรสร้ำงจติส ำนึกของข้ำรำชกำร สคร. ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลตำมวสิัยทัศน์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชำติและประชำชน รักษำมำตรฐำนแห่งควำมดี ธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี 
เกียรติภูมิและได้รับควำมเช่ือถือศรัทธำจำกบุคคลทั่วไป โดยได้ประกำศใช้เมื่อวันที่  19 สิงหำคม 2552  

8. การใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่มีอยู่ใน สคร. เพ่ือประสาน ติดตาม การท างานภายใน  
เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจประเมินกระบวนกำรหรือผลกำรด ำเนินงำนและป้องกัน กำรท ำงำนซ้ ำซ้อน 

สคร. ได้ก ำหนดให้ใช้เครื่องมือกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนท่ีมีอยู่แลว้ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยไม่ต้องสูญเสียงบประมำณ/
ค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ กำรประชุมผู้บริหำร / เสียงตำมสำย / ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / หนังสือเวยีน / บอร์ดประชำสัมพันธ์ / 
ระบบอินทรำเนต็ของ สคร. ฯลฯ  
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(7) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกันมีหน่วยงำนใดบ้ำง  
มีบทบำทอย่ำงไรในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน (#) 

-  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง 
-  มีแนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงไร 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 1. รัฐวิสำหกจิ - ด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
รัฐบำลร่วมกัน 
- ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

บันทึกข้อตกลงประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกจิ 

ประชุมร่วมกัน / หนังสือ
รำชกำร /อบรมสมัมนำ/ 
โทรศัพท์ / โทรสำร / 
Website / E-mail 

2. กระทรวงกำรคลัง 
และหน่วยงำนในสังกัด  
 2. 1 ส ำนักงำนรัฐมนตร ี

 
 
- ปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์
กระทรวง /นโยบำยจำกผูบ้รหิำร
ระดับสูง /ภำรกิจอื่นที่มอบหมำย
ประสำนงำนร่วมกัน 
ในกำรก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจ 

 
 
แผนปฏิบัติงำนประจ ำป ี
 

 
 
ประชุมร่วมกัน / หนังสือ
รำชกำร / โทรศัพท์ / 
โทรสำร / Website /  
E-mail 

 2.2 ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 

 2.3 ส ำนักงำนเศรษฐกิจ 
กำรคลัง 

- ประสำนงำนรวมกัน 
ในกำรก ำกับ / ตรวจสอบ
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐ 

มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง 
/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง / 
มติหรือประกำศขององค์กร
ก ำกับ 

ประชุมร่วมกัน / หนังสือ
รำชกำร / โทรศัพท์ / 
โทรสำร / Website /  
E-mail  2.4 กรมบัญชีกลำง - กำรจัดซื้อจัดจดัจ้ำงของ

รัฐวิสำหกิจตำมระเบยีบ  
e-Auction 
- คณะกรรมกำรรำคำกลำง / 
คณะกรรมกำรสิทธิประโยชน์ 

 2.5 ส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ  

- กำรพิจำรณำกำรกู้เงิน 
ของรัฐวิสำหกิจทั้งเงินกู้ 
ในประเทศและเงินกู้
ต่ำงประเทศ 
- กำรจัดจ้ำงท่ีปรึกษำ  
(ศูนย์ที่ปรึกษำไทย) 
- กำรบริหำรจัดกำรกองทุน
รวมวำยุภักษ์ 

  

3. กระทรวงเจ้ำสังกัด - ประสำนงำนร่วมกัน 
ในกำรก ำหนดนโยบำย 
และก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจ 
- กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ 

นโยบำยของภำครัฐ / 
มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง/กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมร่วมกัน / หนังสือ
รำชกำร / โทรศัพท์ / 
โทรสำร / Website /  
E-mail 

4. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 4. 1 ส ำนักงำน ก.พ. 

 
- พิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนด 
ต ำแหน่ง / สรรหำบรรจุแต่งตั้ง 

 
ระเบียบ หนังสือเวียน  
ของส ำนักงำน ก.พ. 

 
โทรศัพท์ / โทรสำร /
หนังสือรำชกำร / E-mail 
/ ก.พ. จัดสมัมนำให ้
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ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 4.2 ส ำนักงำน ก.พ.ร. - พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 
- พิจำรณำโครงสร้ำง 
กำรบริหำรงำนภำยใน สคร. 

ระเบียบ หนังสือเวียน  
ของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

โทรศัพท์ / โทรสำร /
หนังสือรำชกำร / E-mail 
/ ก.พ.ร. จัดสัมมนำให้ 

 4.3 กระทรวงแรงงำน - กำรพิจำรณำในเรื่องสวัสดิกำร  
ที่เป็นสภำพกำรณ์จ้ำงที่เกี่ยวกับ 
กำรเงินของพนักงำนรัฐวสิำหกิจ 
 

กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรจ้ำงแรงงำน 

หนังสือรำชกำร / E-mail / 
โทรศัพท์ / โทรสำร / 
ร่วมประชุมใน
คณะอนุกรรมกำร / 
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

 4.4 ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

- เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำเกี่ยวกับ 
ร่ำงกฎหมำยที่ สคร. เป็นผู้เสนอ 
ตลอดจนช้ีแจงปญัหำข้อ
กฎหมำยในเรื่องต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกำรคลัง  
สคร. และรัฐวสิำหกิจ 

กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับ 
กำรปฏิบัติงำน 

หนังสือรำชกำร / E-mail / 
โทรศัพท์ / โทรสำร / 
กำรประชุม / Website 

 4.5 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ 

- กำรพิจำรณำงบลงทุนประจ ำปี
ของรัฐวิสำหกิจ 
- กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ 

มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง 
/กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง /  
มติหรือประกำศขององค์กร
ก ำกับ 

ประชุมร่วมกัน / หนังสือ
รำชกำร / โทรศัพท์ / 
โทรสำร / Website /  
E-mail 

 4.6 ส ำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน 

- งบกำรเงินประจ ำป ี
ของรัฐวิสำหกิจ 
- กำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกจิ 
- กำรตรวจสอบรัฐวิสำหกิจ/สคร. 

 4.7 ส ำนักงบประมำณ - กำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปี
ให้รัฐวิสำหกิจ 
- ข้อมูลประมำณกำรรำยได้-
รำยจ่ำยประจ ำปี  
และกำรน ำส่งรำยได้แผ่นดิน
ของรัฐวิสำหกิจ 

 4.8 องค์กรก ำกับดูแลอิสระ 
  4.8. 1 ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ 
(กสทช.) 

- พิจำรณำก ำหนดรำคำ 
ค่ำบริกำรที่เป็นธรรม  
ต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต 
 

  4.8.2 ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำร
พลังงำน 

- พิจำรณำก ำหนดรำคำ
ค่ำบริกำรที่เป็นธรรม 
ต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต 
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ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

  4.8.3 ธนำคำร 
แห่งประเทศไทย 

- ตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 
ของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
กำรก ำกับดูแลของกระทรวง 
กำรคลัง 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
ของสถำบันกำรเงินเฉพำะ
กิจตำมทีร่ัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง มอบหมำย 

 4.9 หน่วยงำนที่ต้องอยู่
ภำยใต้บังคับของกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมทุน
ในกิจกำรของรัฐ (สว่นรำชกำร 
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  

- หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 
ที่ประสงค์จะให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจกำรของรัฐ 
ต้องด ำเนินกำรตั้งแต่ขั้นตอน
กำรเสนอโครงกำรกำรด ำเนิน
โครงกำรและกำรก ำกับดูแล 
และติดตำมผลตำมกฎหมำย 
- กระทรวงเจ้ำสังกัด มีหน้ำที ่
ในกำรก ำหนดนโยบำยในกำร 
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำร
ของรัฐ เพื่อประกอบกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์กำรให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
กระทรวงเจ้ำสังกัด  
และ สคร. มีภำรกิจร่วมกัน
ในกำรผลักดันให้โครงกำร 
ที่เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจกำรของรัฐสำมำรถ
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
แผนยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย
ภำรกจิ  

สคร. จะเป็นหน่วยงำนหลัก 
ในกำรติดต่อประสำนงำน
กับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
  



- 15 - 
 

 
 

(8) - กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนรำชกำรคือใครบ้ำง (#) 
-  กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่ำนี้มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 

ที่ส ำคัญอะไรบ้ำง (#) 
- มีแนวทำงและวิธีกำรอย่ำงไรในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร (#) 
-  แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันคืออะไร (#) 

 
กลุ่มผู้รบับรกิาร บริการที่ให ้ ความต้องการ / 

ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 1. รัฐวิสำหกจิ 
  1. 1 รัฐวิสำหกิจ
ที่มีสถำนะเป็น
บริษัทจดทะเบยีน
ในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
  1.2 รัฐวสิำหกิจ
ทั่วไป 

- นโยบำยที่ชัดเจน 
- กำรจัดท ำแนวนโยบำยผู้ถือหุ้น
ภำครัฐเพื่อใช้เป็นกรอบกำรพัฒนำ
รัฐวิสำหกิจและกำรจัดท ำบันทึก
ข้อตกลงฯ 
-  กำรเพิ่มประสิทธภิำพและยกระดบั 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรผำ่น 
กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงประจ ำป ี
- กำรพิจำรณำแรงจูงใจท้ังที่เป็น 
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
-  กำรแต่งตั้งกรรมกำรรัฐวิสำหกจิ 
-  กำรผลักดันนโยบำยและแก้ไข
ปัญหำที่เหมำะสมกบัลักษณะเฉพำะ 
ของรัฐวิสำหกิจ 
- ผลประเมินกำรปฏิบตัิรำชกำรตำม
บันทึกข้อตกลงประจ ำป ี

-  ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับ 
รัฐวิสำหกิจ อุตสำหกรรมและเครือ่งมือ
ต่ำง ๆ 
-  ระบบประเมินผลที่เน้นวัตถุประสงค์
กำรประเมินเพื่อพัฒนำรัฐวสิำหกจิ 
-  ควำมรวดเร็ว ทันเวลำ ในกำรใหบ้ริกำร 
-  ออกนโยบำยที่สนบัสนุน 
กำรท ำงำน และเพิ่มประสิทธิภำพ
รัฐวสิำหกิจ 
-  ผลักดนันโยบำยที่เหมำะสมกับลักษณะ 
เฉพำะของรัฐวิสำหกิจเพื่อสนับสนุนกำร
ท ำงำนของรัฐวิสำหกิจ 
-  องค์ควำมรู้/เครื่องมือ เพ่ือยกระดับ
กำรบริหำรจัดกำรภำยใน 
-  คณะกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ 
-  ควำมมั่นคง สวัสดิกำร ค่ำตอบแทน 
ที่ดีของบุคลำกรภำยในรัฐวิสำหกิจ 

ประชุมร่วมกัน อบรม / 
หนังสือรำชกำร / 
สัมมนำ / โทรศัพท์ / 
โทรสำร / หนังสือ
รำชกำร / Website / 
E-mail  

2. กระทรวงเจ้ำ
สังกัดและ
หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
เช่น สศช. สงป. 
สตง. 

-  ข้อมูลและกำรตอบข้อหำรือ
เกี่ยวกับรัฐวิสำหกิจ 
-  ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน  
-  กำรร่วมจดัท ำแนวนโยบำยผู้ถือ
หุ้นภำครัฐ 
-  กำรร่วมพจิำรณำนโยบำยที่เกี่ยวขอ้ง 

-  ควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำน 
ในกำรพัฒนำรัฐวิสำหกจิตำมนโยบำย
ภำครัฐ  
-  ข้อมูล/ควำมเห็นท่ีครบถ้วน ทันเวลำ 

ประชุมร่วมกัน / 
อบรม สัมมนำ / 
หนังสือรำชกำร / 
โทรศัพท์ / โทรสำร / 
Website / E-mail 

3. หน่วยงำน
รำชกำรที่ต้องกำร
ให้เอกชนเข้ำมำร่วม
ลงทุน 

- แนวปฏิบัติในกำรให้เอกชน 
เข้ำมำร่วมลงทุนกับกิจกำรของรัฐ 

-  ข้อมูล/ควำมเห็นท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ประชุมร่วมกัน อบรม / 
หนังสือรำชกำร / 
สัมมนำ / โทรศัพท์ / 
โทรสำร / หนังสือ
รำชกำร /  E-mail  

4. คณะรัฐมนตร ี - ข้อเสนอแนะนโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐ 
- ข้อเสนอแนะนโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำรัฐวิสำหกิจ 
- ข้อเสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรให้เอกชน
เข้ำมำร่วมลงทุนกับกิจกำรของรัฐ 

-  ข้อมูล/ควำมเห็นท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลำ 

ประชุมร่วมกัน / 
หนังสือรำชกำร 
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ผู้มีส่วนได้เสีย บริการที่ให ้ ความต้องการ / 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ประชำชนท่ัวไป 
2. นักวิชำกำร  
และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ 

- กำรเปิดเผยข้อมูลและให้ประชำชน
มีส่วนร่วม 
- ก ำกับกำรด ำเนินงำนรัฐวสิำหกิจ
ให้ผลิตสินค้ำและบริกำรมีคุณภำพ 
และรำคำเหมำะสม 
- ยกระดับกำรบริหำรจัดกำร 
ของรัฐวิสำหกิจ 
- กลไกกำรก ำกับดูแลและเพิ่ม
มูลค่ำรัฐวิสำหกิจและหลักทรัพย์
ของรัฐในฐำนะผู้ถือหุ้น 

- เปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอก
รับรู้ข้อมลูของรัฐวิสำหกิจ 
และเข้ำมำมสี่วนร่วมอย่ำง
เหมำะสม 
- คุณภำพสินคำ้และบริกำร 
จำกรัฐวิสำหกจิที่ดีในรำคำ
เหมำะสม 
-  บริหำรรัฐวสิำหกิจให้สำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำให้กับประเทศ
โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่งกำรตัดสินใจ
ลงทุน 
- บริหำรหลักทรัพย์ของรัฐ 
ที ่สคร. ถืออยู่ให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น 
- มีกลไกในกำรก ำกับรัฐวิสำหกิจ
ทีชั่ดเจนและเข้มแข็งขึ้น 

- Website ของ สคร.  
-  สื่อประชำ สัมพันธข์อง 
สคร.  
- Call center 
-  สื่อต่ำงๆ เช่นนสพ. 
วำรสำร วิทย ุโทรทัศน ์ 
- ช่องทำงรับข้อร้องเรียน
ผ่ำนกระทรวงกำรคลัง  
และ สคร. โดยตรง  
เช่น ตู้รบัข้อร้องเรียน 
เอกสำร โทรศัพท ์
โทรสำร E-mail 

 
ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

 1. รัฐวิสำหกจิ 
 

1. 1 กำรส่งผ่ำนแนวนโยบำยใหส้อดคล้องกับนโยบำย/แผนงำนของภำครัฐ 
ให้กับ รัฐวิสำหกิจ โดยกำรก ำหนดเป็นแนวนโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐ และกรอบ 
กำรพัฒนำรัฐวิสำหกิจ เพ่ือให้รัฐวสิำหกิจมีแนวนโยบำยและกรอบกำรพัฒนำกำร 
ด ำเนินงำนท่ีมีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับภำครัฐ  
1.2 กำรก ำกับดูแลรัฐวสิำหกิจผ่ำนระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน ของรัฐวิสำหกิจ 
และระบบธรรมำภบิำลที่ดี เช่น กำรพิจำรณำระบบ ค่ำตอบแทนและระบบแรงจูงใจ
ของกรรมกำร ผูบ้ริหำรสูงสุด และ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ กำรแต่งตั้งกรรมกำร
รัฐวิสำหกิจ กำรก ำกับดูแล กิจกำรที่ดี และกำรตรวจสิบภำยใน เป็นต้น  
 1.3 กำรจัดท ำคู่มือ/แนวทำงปฏบิัติเกี่ยวกับกฎหมำยที่เกีย่วข้องกับกำรปฏิบตัิงำน 
เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกบัดูแลรัฐวิสำหกิจของกรรมกำรรัฐวสิำหกิจและ เพื่อเปน็
แนวทำงปฏิบัติให้กับรัฐวิสำหกิจ 

2. กระทรวงเจ้ำสังกัด 
และหน่วยงำนๆที่เกี่ยวข้อง 

2. 1 ให้ข้อมูลขำ่วสำร และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำร รวมทั้ง กำรตอบ
ข้อซักถำมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสำหกิจ 
2.2 ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนร่วมกันจัดท ำแนวนโยบำยผู้ถือหุ้น
ภำครัฐ 

3. หน่วยงำนรำชกำรทีต่้องกำร 
ให้เอกชนเข้ำมำร่วมลงทุน 

3.1 ให้ข้อมูลข่ำวสำร และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตดิต่อรำชกำร รวมทั้ง กำรตอบ
ข้อซักถำมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 
3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 
เพื่อเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำร  ของรัฐ  
พ.ศ. 2556   
3.3 ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ให้ควำมเห็นและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 

4. คณะรัฐมนตร ี 4.1 ให้ข้อเสนอแนะนโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐ 
4.2 ให้ข้อเสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำรัฐวิสำหกิจ 
4.3 ให้ข้อเสนอแนะนโยบำยด้ำนกำรให้เอกชนเข้ำมำร่วมลงทุนกับกิจกำรของรัฐ 
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2. ความท้าทายต่อองค์การ 
 
 เป็นกำรตอบค ำถำม เพ่ืออธิบำยถึงสภำพกำรแข่งขัน ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในเชิงยุทธศำสตร์  
และระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 
 
ก. สภาพการแข่งขัน 

(9) - สภำพกำรแข่งขันท้ังภำยในและภำยนอกประเทศของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด 
(ให้ส่วนรำชกำรตอบตำมควำมเหมำะสมของภำรกิจของส่วนรำชกำร)  

- ประเภทกำรแข่งขัน และจ ำนวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
-  ประเด็นกำรแข่งขันคืออะไร และผลกำรด ำเนินกำรปัจจุบันในประเด็นดังกล่ำว 

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่ำงไร  
 

ประเภท 
การแข่งขัน 

คู่แข่ง 
(คู่เทียบ) 

ประเด็น 
การแข่งขัน 

ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

 1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

 1. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) 

กำรก ำหนด
นโยบำยส ำหรับ
รัฐวิสำหกิจ 

- สศช. จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
- สคร. จัดท ำแนวนโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐ 

2. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร 
(ส ำนักงำน ก.พ.ร.) 

กำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำน 

- ส ำนักงำน ก.พ.ร. มีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดตัวช้ีวัด
และประเมินผลหน่วยงำนรำชกำรผ่ำน ค ำรับรอง 
กำรปฏิบัตริำชกำร 
- สคร. มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและประเมินผล
รัฐวิสำหกิจผ่ำนบันทึกข้อตกลงประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกจิ  

3. ส ำนักงำนรำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ 
(TQA) 

กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำน 

- TQA ได้ก ำหนดเกณฑร์ำงวัลคณุภำพแห่งชำติ 
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กับองค์กรที่เป็นเลิศด้ำน 
กำรบริกำรจัดกำรองค์กร  
- สคร. ได้จัดท ำระบบ SEPA โดยกำรก ำหนดเกณฑ์
เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของรัฐวิสำหกิจ
และสร้ำงแรงจูงใจในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

 

Khazanah 
Nasional Berhad 
(Malaysia) 

กำรบริหำรจดักำร
รัฐวิสำหกิจ 
ในฐำนะผู้ถือหุ้น
และ ทิศทำง 
กำรด ำเนินกำร 
และศักยภำพ 

- Khazanah มีคู่มือในกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับ
ดูแลรัฐวสิำหกิจในเรื่องต่ำงๆ จ ำนวน  10 เลม่  
- สคร. จัดท ำคู่มือแนะน ำกำรด ำเนินงำน 
ของรัฐวิสำหกิจ เช่น หลักกำรและแนวทำงกำรก ำกับ
ดูแลที่ดีในรัฐวสิำหกิจ ปี 2552 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ 
ปี 2555 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยในรัฐวิสำหกิจKhazanah ได้มกีำรจัดท ำคู่มือ
แนะน ำกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกรรมกำร กำรจดักำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น 
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ประเด็นการเทียบเคียง หน่วยงาน

เทียบเคียง 
ผลการ

เทียบเคียง 
ปีล่าสุดท่ีมี

ข้อมูล
เทียบเคียง 

1. มูลค่ำสินทรัพย์ของ รส. ท่ีรับรูไ้ด้ (ล้ำนล้ำนบำท) สคร. 12.294 2557 
Khazana 1.345  

2. เงินน ำส่งรำยได้รัฐของ รส. (หมื่นล้ำนบำท) สคร. 0.13 2557 
Khazana 0.1 

3. ประสิทธิภำพกำรก ำกับ (ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ ำนวนหน่วยงำนที่ก ำกับมี
คะแนนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน) 

สคร. 0 2556 
กพร -9.17 

4. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ร้อยละควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินงำน
ของส่วนรำชกำร) 

สคร. 77.9 2556 
สป. กค. 82.93 

5. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (คะแนน) สคร. 4.4318 2556 
 สบน. 4.9144 

สศค. 4.7643 
สป. กค. 4.4589 

 
  



- 19 - 
 

 
 

(10) - ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ส่วนรำชกำรประสบควำมส ำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  
- ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภำพกำรแข่งขันของส่วนรำชกำรคืออะไร  

 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

- ระบบประเมินผล SEPA ที่เป็นมำตรฐำนสำกล 
- ควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจของ รส. ท่ีมีต่อองค์กร 
- ระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีเข้ำถึงง่ำยและมเีสถียรภำพ 
- ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ และควำมรู้ของบุคคลำกร 
- คุณภำพของมำตรฐำนกำรให้บรกิำร 
ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 
 1. ปัจจัยภายใน 
 

  1. ควำมต่อเนื่องในนโยบำยของ สคร. 
 2. กำรเปลี่ยนแปลงของบุคลำกร 

2. ปัจจัยภายนอก 
 

  1. ควำมรู้ควำมสำมำรถของหนว่ยงำนท่ีปรึกษำ 
 2. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยด้ำนรัฐวิสำหกิจของรัฐบำล 
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(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้ำง  
(12) ข้อจ ำกัดในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้ำง (ถ้ำมี) 
 

ประเภทการ
แข่งขัน คู่แข่ง ข้อมูล 

แหล่งที่มาของข้อมูล
แหล่งข้อมลูเชิง

เปรียบเทียบและข้อมูลเชิง
แข่งขัน 

ข้อจ ากัดในการได้มาซ่ึง
ข้อมูล 

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

สศช. - แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ

- www.nesdb.go.th 
- รำยงำนประจ ำป ี

- ในกำรได้มำซึ่งข้อมลู
เปรียบเทยีบ มีข้อจ ำกัดของ
ควำมล่ำช้ำของข้อมูล ข้อมูล
เป็นควำมลบัไมเ่ปิดเผย และ
ใช้ต้นทุนสูง 
- เนื่องจำกบริษัท 
Khazanahตั้งอยู่ที่ประเทศ
มำเลเซีย ท ำให้กำรไดม้ำซึ่ง
ข้อมูลส่วนใหญ่ จึงมำจำก
ข้อมูลที่เผยแพร่ทำงเวปไซต์ 
ท ำให้อำจยังขำดข้อมูลเชิง
ลึกขององค์กร 

สศค. - กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

- www.fpo.go.th  
- รำยงำนประจ ำป ี

กพร - กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

- www.opdc.go.th 
- รำยงำนประจ ำป ี

สป. - กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

- www.palad.mof.go.th 
- รำยงำนประจ ำป ี

สบน. - กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏบิัติรำชกำร 

- www.pdmo.go.th/ 
- รำยงำนประจ ำป ี

2. การแข่งขัน
ภายนอก
ประเทศ 

Khazanah - มูลค่ำสินทรัพย์ของ รส. ที่รับรู้ได้ 
- เงินน ำส่งรำยได้รัฐของ รส.  

- 
www.khazanah.com.my 
- รำยงำนประจ ำป ี

หมำยเหตุ  
กำรได้มำซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบ มีข้อจ ำกัดที่เหมือนกันคือ ควำมล่ำช้ำของข้อมูล ข้อมูลเป็นควำมลับไม่
เปิดเผย และต้นทุนสูงในกำรขอข้อมูล 
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ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(13) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรคืออะไร (#)  

- ควำมท้ำทำยตำมพันธกิจ 
- ควำมท้ำทำยด้ำนปฏิบัติกำร  
- ควำมท้ำทำยด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

 
ความท้าทาย 

เชิงยุทธศาสตร ์
สิ่งที่ท้าทาย 

ด้านพันธกิจ 1. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลที่มีต่อรัฐวิสำหกิจ  
2. กำรพัฒนำระบบกำรก ำกบัดูแล กำรประเมินผลและระบบแรงจงูใจ ให้เหมำะสม 
กับปัจจุบันและมีประสิทธิภำพ 
3. กำรบริหำรหลักทรัพย์ที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
4. กำรด ำเนินกำรใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556  
5. พัฒนำรัฐวิสำหกิจให้เติบโตอยำ่งยั่งยืน 

ด้านปฏิบัติการ 1. ระบบประเมินผลที่ดีและได้รบักำรยอมรับระดับสำกล 
2. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลูและเช่ือมโยงเครือข่ำยเพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลขององค์กร 
และของรัฐวิสำหกิจ 
3. กำรผลักดันใหร้ัฐวิสำหกิจทุกแห่งจัดส่งข้อมูลที่มคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน เข้ำสู่ระบบ 
GFMIS-SOE ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
4. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ใช้ข้อมูล 
จำกระบบฐำนข้อมลูเดียวกัน 
5. กำรรักษำมำตรฐำน ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนของกระบวนกำร  
ที่ท ำกำรปรับปรุง 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
 

1. กำรสร้ำงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
2. กำรจดัท ำ Competency และ IDP (Individual Development Plan)  
3. กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งธรรมำภิบำล  
4. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรงำนบุคคลตำมแนวทำง HR-Scorecard 
5. กำรรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรที่มีขดีควำมสำมำรถ 
6. กำรลดอัตรำกำรลำออก/ กำรโอนย้ำย 
7. ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำและควำมผูกพันของบุคลำกร  
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(14) กระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำรสนับสนุนของส่วนรำชกำรมีอะไรบ้ำงรวมทั้งมี

แนวทำงและวิธีกำรอะไรบ้ำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของส่วนรำชกำร เพ่ือให้เกิดผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง (#) 

 
 

รายชื่อกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
จัดท า

กระบวนการ 
(ปี พ.ศ.) 

ปรบัปรุง
กระบวนการ 

(ปี พ.ศ.) 
 1. กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
ของรัฐวิสำหกิจ (State Enterprise   Review) รำยแห่ง  

กองพัฒนำรัฐวิสำหกิจ  1-3 
(กพส. 1-3) 

2553 
 

 

2. กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ  

ส ำนักก ำกับและประเมินผล
รัฐวิสำหกิจ (สกร.) 

2553 2554 

3. กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
ของรัฐวิสำหกิจรำยไตรมำส (State Enterprise Review 
: SER) รำยสำขำ และภำพรวมข้อมูลส ำคัญ 
ของรัฐวิสำหกิจไทย (State Enterprise Key Indicators 
: SEKI) 

ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2553 
 

 

4. กำรวิเครำะห์กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์  ส ำนักบริหำรหลักทรัพย์ของรัฐ 
(สบล.) 

2553 2554 

5. กำรยกร่ำงและปรับปรุงกฎหมำย ส ำนักกฎหมำย (สกม.) 2553  
6. กำรสรรหำผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ  ส ำนักกฎหมำย (สกม.) 2554 2557 
7. กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ส ำนักบริหำรหลักทรัพย์ของรัฐ 

(สบล.) 
2554 2557 

8. กำรน ำระบบ EVM มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ของรัฐวิสำหกิจ  

ส ำนักก ำกับและประเมินผล
รัฐวิสำหกิจ(สกร.) 

2554 2557 

9. กำรด ำเนินกำรจัดท ำแนวนโยบำยผู้ถือหุ้นภำครัฐ
ภำพรวม (Statement of Directions : SOD)  

ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2554  

 10. กำรเสนอแนะนโยบำยพัฒนำรัฐวิสำหกิจของส ำนัก
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (คนร.) 

ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2554 2558 

 11. กำรประมำณกำรและติดตำมกำรน ำส่งเงินรำยได้
แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจและกิจกำรท่ีกระทรวงกำรคลัง 
ถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ 50  

ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2555  

 12. กำรด ำเนินกำรตำมระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ  

ส ำนักก ำกับและประเมินผล
รัฐวิสำหกิจ(สกร.) 

2555  

 13. กำรรำยงำนผลกำรประชุมผู้ถือหุ้นในกิจกำรของรัฐ  ส ำนักบริหำรหลักทรัพย์ของรัฐ 
(สบล.) 

2555  

 14. กำรให้เงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะของรัฐวิสำหกิจ ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2557  

 15. กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจในระบบ SEPA 

ส ำนักก ำกับและประเมินผล
รัฐวิสำหกิจ(สกร.) 

2557  

 16. ขั้นตอนกำรขอรับนโยบำยในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น ส ำนักบริหำรหลักทรัพย์ของรัฐ 
(สบล.) 

2557  

17. กำรปฏิรูปรัฐวิสำหกิจกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ของ คนร. ผ่ำน ก ำด ำเนินงำนคณะอนุกรรมกำร 4 ชุด 
- คณะอนุกรรมกำรก ำหนดยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ 
- คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบก ำกับดูแลและระบบ

ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2558  
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รายชื่อกระบวนการที่สร้างคุณค่า 

 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

จัดท า
กระบวนการ 

(ปี พ.ศ.) 

ปรบัปรุง
กระบวนการ 

(ปี พ.ศ.) 
บรรษัทภิบำลของรัฐวิสำหกิจ 
- คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองแผนกำรแก้ไขปัญหำ
รัฐวิสำหกิจ 
- คณะอนุกรรมกำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐ 
(Multi-Stakeholder Group) ส ำหรับโครงกำร 
ควำมโปร่งใสในกำรก่อสร้ำงภำครัฐ (CoST) 
18. ระบบกำรก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจเพื่อให้มีธรรมำภิบำล
และกำรเปิดเผยข้อมูล (Corporate Governance) 

ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2544  

19. มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินของไทย (Thai Financial Reporting 
Standards) 

ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2556  

20. ระบบตรวจสอบและติดตำมสภำพปัญหำรัฐวิสำหกิจ 
(Warning System) 

ส ำนักนโยบำยและแผนรัฐวิสำหกิจ 
(สนผ.) 

2557  

21. กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับคดีท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี 
ของ สคร.  

ส ำนักกฎหมำย (สกม.) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

22. กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจกำรของรัฐของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 

กองส่งเสริมกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจกำรของรัฐ (PPP) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

23. กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรร่วมลงทุน กองส่งเสริมกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจกำรของรัฐ (PPP) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

24. กำรผลักดันกำรร่วมลงทุน กองส่งเสริมกำรให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจกำรของรัฐ (PPP) 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 
 

รายชื่อกระบวนการสนับสนุน 
 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
จัดท า

กระบวนการ 
(ปี พ.ศ.) 

ปรบัปรุง
กระบวนการ 

(ปี พ.ศ.) 
 1. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สล.) 2553  
2. กำรตรวจสอบรำยงำนงบกำรเงินในระบบ GFMIS-SOE  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (MIS) 

(ศทส.) 
2553  

3. กำรตรวจสอบภำยใน  กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตส.) 2553  
4. กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 2553 2555 
5. กำรตรวจสอบรำยงำนงบลงทุนในระบบ GFMIS-SOE  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (MIS) 

(ศทส.) 
2554  

6. กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 2554  
7. กำรจัดท ำต้นทุนผลผลิต  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  

ฝ่ำยกำรคลัง (สล. กค.) 
2554  

8. กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม   
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำท่ี (สล. กจ.) 

2554  

9. กำรขอทุนศึกษำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำท่ี (สล. กจ.) 

2555  

10. กำรรับข้อร้องเรียนและวิธีพิจำรณำขอ้ร้องเรยีนเกี่ยวกับ
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง
ในสังกัด สคร.  

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

11. แนวทำงปฏิบัติขอเบิกวัสดุและอุปกรณ์ส ำนักงำน  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ฝ่ำยพัสดุ  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ วิธีการ 

1. ด้ำนรัฐวิสำหกิจ  - ภำพรวม - กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรสำธำรณะของรัฐวิสำหกิจ 
มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและรองรับกำรเติบโต 
ของประเทศ  
- รัฐวิสำหกิจจะต้องมีแหล่งเงินลงทุนทำงเลือก เช่น IFF หรือ PPP เพื่อรักษำ
กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง 
- กำรพัฒนำระบบประเมินผล ระบบกำรกับดูแล และระบบบริหำรจัดกำรที่ด ี
ของรัฐวิสำหกิจยังคงจ ำเป็น 
- กำรเตรยีมควำมพร้อมรัฐวสิำหกจิต่อ AEC ทั้งเชิงรับและเชิงรุก จะต้องมี 
กำรดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรม 

- รัฐวิสำหกิจ 
ที่มีปัญหำ 
ในกำรด ำเนินงำน/ 
กำรเงิน 

- กำรแก้ไขกำรด ำเนินงำนและกำรเงินของรัฐวิสำหกิจ จะต้องมีเป้ำหมำย 
และระยะเวลำที่ชัดเจน  
- ระบบกำรช่วยเหลือรัฐวสิำหกิจที่ชัดเจนจะสำมำรถช่วยใหร้ัฐวิสำหกิจสำมำรถ
ให้บริกำรสำธำรณะ และด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำลได้ดีขึ้น 

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ วิธีการ 

2. ด้ำน สคร. - กำรพัฒนำงำน - ก ำหนดระบบงำน/ควำมรบัผิดชอบของแต่ละส ำนัก/กลุ่มต่ำงๆ ให้มีควำมชัดเจน
และมำตรฐำนมำกขึ้น 
- ให้ควำมส ำคัญกับควำมส ำเร็จของงำนและจัดล ำดับของงำนท่ีมีผลกระทบสูง 
ต่อเป้ำหมำยของ สคร. ก่อน 
- มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและก ำหนดเวลำในกำรท ำงำนท่ีชัดเจน  
- กำรประสำนงำนภำยในจะต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนและไมยุ่่งยำก  
- จัดท ำระบบงำนที่รองรับภำรกิจที่เพ่ิมขึ้น (กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง และ PPP)  

- กำรพัฒนำคน - พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรใหส้อดคล้องกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
- สร้ำงค่ำนิยมในกำรท ำงำนในเชิงรุก ค ำนึงถึงเป้ำหมำยของ สคร. เป็นหลัก 
- มีระบบประเมินผลและระบบแรงจูงใจที่มุ่งเน้นผลงำน 
- สร้ำงสภำพแวดล้อม / สถำนท่ี / อุปกรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเพียงพอและเหมำะสม 
- จัดให้มีโครงสร้ำงองค์กรและจ ำนวน / คุณสมบัติบุคลำกรใหร้องรบักับภำรกิจ
เพิ่มเตมิ 

 
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

1. กำรใช้ Balance Scorecard 
2. กำรใช้วงจร PDCA 
3. กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยขององค์กรสู่ระดับบุคคล (KPI) 
4. กำรประเมินผลจำกกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ สคร. ทั้งกำรจัดท ำค ำรับรองฯ ในระดับ
กระทรวงกับ ส ำนักงำน ก.พ.ร. และค ำรับรองฯ ภำยใน สคร. 
5. กำรใช้เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ (PMQA) 
6. กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer Survey) 
7. กำรวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Internal Control & Risk Management) 
8. มีระบบประเมินผลและระบบแรงจูงใจเพ่ือให้บุคคลำกรมุ่งเน้นผลงำน 
9. สร้ำงสภำพแวดล้อม / สถำนที่ / อุปกรณ์ในกำรท ำงำนที่เพียงพอและเหมำะสม 
10. จัดให้มีโครงสร้ำงองค์กรและจ ำนวน / คุณสมบัติบุคลำกรให้รองรับกับภำรกิจเพ่ิมเติม 
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(15) ภำยในองค์กำรมีแนวทำงในกำรเรียนรู้ขององค์กำรและมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้อย่ำงไร (#) 
 

แนวทาง 
ในการเรียนรู้
ขององค์กร 
 

1. กำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบอีเล็กทรอนิกส์ เช่น Intranet / e-Library / KM Website ฯลฯ 
2. ระบบสื่อสำรภำยในองค์กำร เช่น เสียงตำมสำย กำรเวียนแจ้ง บอร์ดประชำสัมพันธ์ ฯลฯ  
เพื่อเผยแพรค่วำมรู้ ข้อมลูต่ำง ๆ ที่ส ำคัญให้บุคลำกรอยำ่งสม่ ำเสมอ 
3. มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) โดยกำรสนับสนุนให้ทุกส ำนัก/กลุม่งำน จัดท ำองค์ควำมรู้ของตนเอง  
พัฒนำจัดท ำระบบ KM Website ของ สคร. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่ำนระบบ สนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งกำรปฏิบัติ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรเรยีนรู้ให้เกดิขึ้นในองค์กร 
4. มีกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมและกำรศึกษำ เช่น ทุนกำรศึกษำให้บุคคลำกรไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ 

แนวทาง 
การแลกเปลี่ยน
ความรู ้
ในองค์กร 
 
 
 

1. จัดให้มีกำรประชุมร่วมกันภำยใน สคร. โดยก ำหนดไว้ ดังนี ้
    - จัดประชุมผู้บริหำร ทุกวันจันทร์ในช่วงเช้ำ เพื่อรำยงำนและตดิตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน
ของแต่ละส ำนัก/ศูนย/์กลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปญัหำอุปสรรคต่ำงๆ ตลอดจนถ่ำยทอดนโยบำย 
และควำมรู้ต่ำงๆ ระหว่ำงกัน 
     - กำรประชุมภำยในของส ำนัก/กลุ่มงำน 
2. มีกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์
ที่ดีระหว่ำงกันภำยในองค์กร เช่น จัดสัมมนำประจ ำปี ฯลฯ 
3. จัดช่องทำงกำรเผยแพร่ภำยในองค์กร เช่น จัดสร้ำงห้องประชุมเป็น 2 รูปแบบคือ แบบปิด  
และแบบเปดิ (ผู้ที่ไม่ได้เข้ำประชุมสำมำรถรับรูส้ำระข่ำวสำรต่ำงๆไดพ้ร้อมกับผู้เข้ำร่วมประชุม)  
บอร์ดประชำสัมพันธ์ เครือข่ำยสำรสนเทศ E-mail เป็นต้น 
4. สนับสนุนให้เกิดกำรท ำงำนเปน็ทีม โดยสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนร่วมกัน /ก ำหนดเป็นค่ำนิยม 
ที่ส ำคัญขององค์กรเพื่อให้เกิดกำรแลกเปลีย่นควำมรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกัน    ท้ังภำยในส ำนกั
และระหว่ำงส ำนัก เช่น กำรท ำงำนในรูปแบบของคณะท ำงำน (PMQA / KM / วัฒนธรรม /  
ธรรมำภิบำล /กำรบริหำรควำมเสีย่ง ฯลฯ ) 

 


