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 วยพรต้อนรับป�ใหม่

บรรณาธิการ

ขอให�พร อันประเสริฐ ในโลกนี้

ส�งผลดีให�แก�ท�าน ในวันหน�า

คิดสิ่งใด หวังสิ่งใด จงได�มา

สมปรารถนา ดั่งใจหวัง ยั่งยืนนาน

นางพรรณขนิตตา บุญครอง 

ที่ปรึกษาด�านพัฒนารัฐวิสาหกิจ

วันนี้วันดีวันป�ใหม� 

ขอเทพไท�อวยชัยให�สมหวัง

มีความสุขถ�วนหน�าทุกคืนวัน

แม�ยามฝ�นยังสุขทุกเวลา

นางปานทิพย� ศรีพิมล

รองผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สวัสดี ป�ใหม� จากใจจริง

ให�ชื่นสุข ในทุกสิ่ง ที่สร�างสรรค�

มีความรัก สามัคคี ดีต�อกัน

มีนํ้าใจ แบ�งป�น ทุกวันป�

นายประสงค� พูนธเนศ

ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สวัสดีป�ใหม� 2557
ปรารถนาสิ่งใดในพิภพ
ให�ได�ครบสมมาตรปรารถนา
ขอพรจากสรวงสวรรค�สรรเสกมา
ให�มีสุขทุกทิวาและราตรี

นางศิริพร เหลืองนวล 

รองผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 วยพรต้อนรับป�ใหม่ วยพรต้อนรับป�ใหม่อ

	 ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้อ่าน	 “Sepo	News”	 อีกครั้งนะคะ	 ส�าหรับฉบับน้ีเรามี

เรื่องราวมากมาย	ทั้งเรื่องที่น่ายินดี	น่าตื่นเต้น	และน่าสนใจมาอัพเดตกันค่ะ

	 ส�าหรับข่าวน่าตื่นเต้นของชาว	 สคร.	 คือการที่	 สคร.	 จะได้โยกย้ายส�านักงาน

จากที่เดิมไปส�านักงานแห่งใหม่	 ซึ่งมีสถานที่กว้างใหญ่	 สบายกว่าเดิม	 ติดสถานี	BTS	 อารีย์	

ซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทางของชาว	สคร.	และผู้มาติดต่อ																																			

	 ส�าหรับ	 Sepo	 News	 ฉบับแรก	 เรายังได ้จัดท�าบทความเรื่องการพัฒนา

ระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	เพื่อที่ชาว	สคร.	จะได้มีความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	(PPP)	 นอกจากนี้	 เรายังได้รวบรวมกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ที่เกิดขึ้นใน	สคร.	ให้ผู้อ่านได้รับทราบกัน

	 ขึน้ปีใหม่กอ็ยากให้ชาว	สคร.	ได้รบัข่าวสารดีๆ 	และน�าประสบการณ์ทีไ่ด้รบัในปีผ่านมา

ไปใช้ในการท�างาน

	 สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด	 เรายังมีบทความดีๆ	 	 เก่ียวกับแนวนโยบายการด�าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจของไทย	ซึ่งน่าสนใจและน่าติดตามมากๆ	ค่ะ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แล้วพบกันใหม่ในฉบับต่อไป

	 ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้อ่าน	 “Sepo	News”	 อีกครั้งนะคะ	 ส�าหรับฉบับน้ีเรามี	 ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้อ่าน	 “Sepo	News”	 อีกครั้งนะคะ	 ส�าหรับฉบับน้ีเรามี



	 ด้วย	 สคร.	 มีภารกิจหลักในการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นการด�าเนินการผ่านการใช้อ�านาจทางการบริหารในฐานะที่รัฐเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ	 และการด�าเนินการตามอ�านาจ

ของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง	โดย	สคร.	ได้จัดให้มีแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ	(SOD)	ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	

นโยบายและกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนความเห็นของกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 มาก�าหนด

เป็นทิศทางในการพัฒนาการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 และมีระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจและต่อยอด

เป็นระบบประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกจิ	(SEPA)	เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบัดแูลผลผลติและผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิการ

ตาม	SOD

	 ปัจจบุนันี	้สคร.	มนีกัวเิคราะห์รฐัวสิาหกจิหรอื	A/O	เป็นกลไกหนึง่ในการก�ากบัดแูลสนนัสนนุในการด�าเนนิการต่างๆ	

ตามนโยบายข้างต้น	และ	สคร.	จัดท�าบทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ	(SER)	และข้อมูลส�าคัญของรัฐวิสาหกิจไทย	

(SEKI)	 เพ่ือรายงานสถานะและผลการด�าเนินงานในทุกไตรมาส	 รวมทั้ง	 สคร.	 ยังให้ความส�าเร็จกับธรรมาภิบาล

ของรัฐวิสาหกิจผ่านการสร้างกฎระเบียบและเครื่องมือต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 แนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 และคู่มือการตรวจสอบภายในของรับวิสาหกิจ	 ประกอบกับ	 สคร.	

ใช้พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	2518	 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการก�าหนด

คุณสมบัติของบุคลากรของรัฐวิสาหกิจและก�าหนดให้มีกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถหรือ	Directors’	Pool	เพื่อมุ่งก�ากับ

ดูแลรัฐวิสาหกิจให้สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง

	 นอกจากนี้	ในปี	2556	ที่ผ่านมา	สคร.	ได้ยกระดับภารกิจของ	สคร.	ผ่านการจัดให้มีพระราชบัญญัติการให้เอกชน

เข้าร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	พ.ศ.	2556	โดยมี	สคร.	เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการด�าเนินการเก่ียวกับการร่วมลงทนุกบัเอกชน

หรือ	PPP	และได้แปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	ให้สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐที่ดีมาก

ข้ึนได้	รวมทัง้	สคร.	ได้มีการปรบัปรงุกฎกระทรวงการคลงัแบ่งส่วนราชการ	สคร.	ให้การด�าเนนิการตามภารกจิมคีวามชดัเจน

มากขึ้น	และครอบคลุมภารกิจที่เพิ่มขึ้นของ	สคร.	ด้วยแล้ว

	 ส�าหรบัในปี	2557	นี	้ภารกิจในการก�ากบัดแูลรฐัวิสาหกจิ	สคร.	จะมุง่เน้นการจดัให้มรีะบบการก�ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ

ที่มีมาตรฐานมากขึ้น	 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบ	SEPA	 เร่งติดตามแก้ไขฟ��นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา	

และสร้างความชัดเจนในการใช้ทรัพย์สิน	(ที่ดิน)	 ของรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก	 ซึ่ง	A/O	 จะมีบทบาทส�าคัญต่อการปฏิบัติงาน

ในภารกิจด้านรัฐวิสาหกิจของ	 สคร.	 ในปี	2557	 นี้	 ส�าหรับการด�าเนินการเกี่ยวกับ	PPP	 สคร.	 มีงานที่จะต้องปฏิบัติ

เพื่อให้สามารถด�าเนินการตามกฏหมายจ�านวนมาก	เพื่อให้	PPP	สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนพัฒนาประเทศได้อีกทาง	

ซึ่งถือเป็นงานหลักที่ส�าคัญของ	 สคร.	 อีกงานหน่ึง	 ในส่วนของการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ	 จะเน้นการก�าหนดนโยบาย

การลงทุนและการระดมทุนจากนักลงทุนท่ัวไปในปี	2557	 รวมทั้ง	 จะผลักดันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ�าเป็น

ต้องถือครองให้ส�าเร็จ	�

แนวนโยบาย
ในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในป� 2557
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	 ในปี	2556	 กระทรวงการคลังโดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประสบความส�าเร็จในการผลักดัน 

การปรับปรุงกระบวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 ซึ่งตลอดระยะเวลา	20	 กว่าปีที่ผ่านมาระบบการให้เอกชน

ร่วมลงทนุในกจิการของรฐัอยูภ่ายใต้บทบญัญัตแิห่งพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรอืด�าเนินการในกจิการ

ของรัฐ	 พ.ศ.	2535	 ซึ่งก�าหนดขั้นตอน	 และกระบวนการในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเอาไว้	 แต่เนื่องจาก

บทบัญญัติในทางกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ	 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานะเป็น

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่อนุญาตหรือให้สิทธิเอกชนเข้าร่วมงาน	 มีข้อจ�ากัดให้ต้องด�าเนินการอยู่บนความไม่แน่นอน 

และความไม่ชัดเจนในหลายเรื่อง	

	 โดยเมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	2556	ได้มีการประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	(วันที่	 4	 เมษายน	2556)	 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่กระทรวงการคลังได้วางกรอบทิศทางการพัฒนากระบวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเอาไว้

อย่างเป็นระบบ	 โดยก�าหนดให้มีการจัดตั้ง	 “คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”	 ขึ้น	 โดยมี 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการพิจารณาและน�าเสนอทิศทางการพัฒนาประเทศโดย

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโดยจัดท�าเป็น	 “แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”	 เพ่ือ 

คณะรฐัมนตรพิีจารณาให้ความเหน็ชอบ	แผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวจะเป็นแผนระดบัชาตทิีว่างกรอบแนวทางการพฒันาประเทศ 

ในรูปแบบของการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาห้าปีพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 

พ.ศ.	2556	ยังได้ปรบัปรงุบทบญัญตัใิห้มีความชดัเจนมากขึน้เพือ่ขจดัปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั 

ที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อให้โครงการทั้งที่ได้ด�าเนินการตลอดมาในอดีตตามกรอบของกฎหมายเดิม	 และ

โครงการที่จะมีการด�าเนินการตามกรอบของกฎหมายใหม่	 มีขั้นตอนการด�าเนินการที่กระชับ	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	โดยมีการปรับปรุงบทบัญญัติในหลายเรื่อง	เช่น	การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค�านวณมูลค่าโครงการ	การเพิ่ม

เติมบทบัญญัติในเรื่องของการแก้ไขสัญญาและการท�าสัญญาใหม่	 เป็นต้น	 ยิ่งไปกว่านั้น	 กลไกที่ส�าคัญที่เป็นการส่งเสริม

ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีแนวความคิดที่จะน�าเสนอโครงการที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

แต่ไม่สามารถน�าเสนอโครงการได้เนื่องจากข้อจ�ากัดในด้านงบประมาณที่จะต้องใช้ไปกับการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ของโครงการ	 กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 ที่จะได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	2556	จะเป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวสามารถ

เริ่มต้นโครงการได้โดยรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อใช้ในการว่าจ้างที่ปรึกษา	 และเมื่อโครงการดังกล่าวได้มีการลงนาม 

ในสญัญาอนญุาตให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุแล้ว	หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องน�าส่งเงินในจ�านวนเดียวกันกับทีไ่ด้รบัจัดสรร

ไปให้กับกองทุนเพื่อหมุนเวียนใช้จ่ายให้กับโครงการที่มีความเป็นไปได้อื่นๆ	ต่อไป

	 กระทรวงการคลังโดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มุ่งมั่นผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสามารถก้าวหน้าพัฒนาต่อไปอย่างเป็นระบบ	 มีมาตรฐาน	 เพ่ือรองรับ 

ความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่จ�าเป็นจะต้องมี

	 การเปิดกว้างในการสร้างโอกาสในการลงทุนให้กับเอกชนในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยยึดถือ

หลักความโปร่งใส	 และวินัยการเงินการคลังของแผ่นดินเป็นส�าคัญ	 เพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	�

การพัฒนา
ระบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
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	 ในช่วงเดือนมกราคม	 2557	 สคร.	 จะด�าเนินการ

ย้ายสถานที่ท�าการส�านักงานแห่งใหม่	 โดยจะย้ายไปด�าเนินการ

ท่ีบริเวณชั้น	 2	 และ	 3	 ของอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 (อาคาร	 SME	

BANK	TOWER	 เลขที่	 310	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงสามเสนใน	

เขตพญาไท	กรุงเทพ	10400)	

	 ส�าหรับสถานที่ท�าการแห่งใหม่ของ	 สคร.	 จะมีพื้นที่

ที่ท�าการเพิ่มขึ้น	 สามารถรองรับการท�างานของ	 สคร.	 ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 อีกทั้งการออกแบบภายในส�านักงาน

มีความโปร่ง	 โล่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ	สคร.	�

สํานักงานแห�งใหม�
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให�บริการ การดําเนินงาน และการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให�มีคุณภาพ

    และสามารถเติบโตได�อย�างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

     โครงการพัฒนาการกํากับและสร�างความชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

     โครงการแนวทางการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ

     โครงการสร�างความชัดเจนบทบาทและแนวทางการดําเนินงานในรัฐวิสาหกิจรายแห�ง

     โครงการติดตามการปรับปรุงประสิทธิภาพตามแผนงานของรัฐวิสาหกิจรายแห�ง

     โครงการผลักดันร�างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….

     โครงการพัฒนาระบบประเมินผลและส�งเสริมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจผ�านระบบแรงจูงใจ

     โครงการจัดทําระบบตรวจสอบสภาพป�ญหาของรัฐวิสาหกิจ (warning system)

     โครงการให�เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ

     โครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 2 บริหารจัดการและเพิ่มมูลค�าหลักทรัพย�ของรัฐอย�างเป�นระบบ เชิงรุก

     โครงการบริหารหลักทรัพย�เชิงรุก

     โครงการดําเนินการกองทุนรวมวายุภักษ� หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพระยะที่ 1

ยุทธศาสตร�ที่ 3 กําหนดนโยบายส�งเสริมและสนับสนุนการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐอย�างมีประสิทธิภาพ คุ�มค�าในการ

    ดําเนินกิจการมีความโปร�งใสเชื่อถือได�และได�รับการยอมรับจากทุกภาคส�วน

     โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการลงทุนร�วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP)

     โครงการการจัดทําร�างกฎหมายลําดับรองและเตรียมความพร�อมให�กับหน�วยงานที่จะต�องอยู�ภายใต�บังคับ

     ตามพระราชบัญญัติการให�เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตร�ที่ 4 พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย�ของรัฐ

     โครงการประชาสัมพันธ�การรับสมัครบุคคลเข�ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

     โครงการสัมมนา/ฝ�กอบรมกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย�ของรัฐ

ยุทธศาสตร�ที่ 5 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบในการทํางานของ สคร. ให�สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได�ตามเป�าหมาย 

    พร�อมทั้งมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง

     โครงการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลของ สคร. รอบด�าน

     โครงการร�าง พ.ร.บ. กํากับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …

     โครงการเตรียมความพร�อมรองรับผลกระทบจากการปรับปรุงร�างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ….

     โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. (PMQA)

     โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช�งานระบบ IT ของ สคร.

     โครงการประชาสัมพันธ�ภายในและภายนอกองค�กรเชิงรุก
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โครงการที่สําคัญตามยุทธศาสตร�ของ สคร. ในป� 2557



สคร.	จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

ประจ�าปี	2556

สคร.	ร่วมพิธีอัญเชิญพระคลัง

ในพระคลังมหาสมบัติ

สคร.	ร่วมท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

และถวายปัจจัยให้แก่วัดพระบาทน�้าพุ

สคร.	ร่วมพิธีเปิดงาน	SMEs	&	OTOP	

สู่เวทีโลก	ระยะที่	3

ผอ.สคร.	เป็นประธานเปิดงานสัมมนา	

“การปฏิรูปกฎหมายรัฐวิสาหกิจไทย	เพื่อเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

สคร.	รับรางวัลดัชนีวัดความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐ

สคร.	จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ	

สาขาขนส่งทางบก

สคร.	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	PMQA		

รอง	ผอ.สคร.	เป็นประธานเปิดงานสัมมนา	

“SEPA	Conference	:	Driving	For	Excellence”
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กิจกรรมของ สคร.



วิสัยทัศน�
	 “เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	

	 รวมทั้งส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
	 1)	เสนอแนะนโยบาย	แผน	กฎหมาย	ระเบียบ	และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ	พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ

	 2)	ก�ากับ	ดูแล	ติดตาม	ประเมินผล	และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย	แผน	กฎหมาย	และมาตรการ

เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ

	 3)	ให้ค�าปรึกษา	เสนอแนะ	และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ

	 4)	ด�าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต�่ากว่าร้อยละ	50

	 5)	ด�าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	

ภารกิจหลัก 
	 “บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	 โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการก�ากับดูแล	 การประเมินผล	 และ

การพัฒนารัฐวิสาหกิจ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ	 พร้อมทั้ง	 ส่งเสริมและสนับสนุน

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”

ยุทธศาสตร� 
	 1)	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ	การด�าเนินงาน	และการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ

ให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

	 2)	บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ	เชิงรุก	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

	 3)	ก�าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าในการด�าเนินกิจการ	

มีความโปร่งใสเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

	 4)	พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ	และหลักทรัพย์ของรัฐ	

	 5)	เพิม่ศกัยภาพบคุลากรและระบบในการท�างานของ	สคร.	ให้สามารถปฏบิตังิานตามภารกจิได้ตาม	เป�าหมาย	พร้อมทัง้มีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

ศูนย�ข�อมูลข�าวสารของ สคร. 
	 ในปัจจุบัน	 ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคล	 โดยเฉพาะข่าวสารจากภาครัฐอันส่งผลต่อประชาชนทุกคน	

ดังนั้นหากประชาชนต้องการรับทราบข้อมูล	รวมถึงรายละเอียดต่างๆ	ของหน่วยงานราชการ	หน่วยงานนั้นๆ	ก็ควรเปิดเผยข้อมูลให้แก่

ประชาชนได้	สคร.	จึงได้เปิดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ซึ่งก�าหนด

ให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ	แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	

ศูนย�ข�อมูลข�าวสารและรับเรื่องราวร�องทุกข� 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ชั้น 6 ตึกกรมบัญชีกลาง 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท� 0-2298-5880-9 โทรสาร 0-2298-5807 

website www.sepo.go.th/public


