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เอกสารแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ      

ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มี

ต่อรัฐวิสาหกิจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการน าไปใช้เป็นกรอบก าหนดทิศทางของ

รัฐวิสาหกิจในระยะปานกลาง ทั้งนี้ การจัดท าแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐได้เริ่มข้ึนในปี ๒๕๔๙ โดยความร่วมมือ

กันของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และ

กระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งผ่านความคาดหวังของภาครัฐในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีต่ อ

รัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงเจ้าสังกัด และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

รวมทั้งภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการสร้างความชัดเจนของทิศทางการด าเนินงานและ

เป้าประสงค์ที่หน่วยงานผู้ถือหุ้นภาครัฐคาดหวังจากรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ของหน่วยงานก ากับรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจในอนาคตเพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อไป  
 

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจได้โดยตรงต่อไป 
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สารจากผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  

จากการที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ อันประกอบด้วย ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลัง 

ได้ร่วมกันก าหนดแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจน

ของนโยบายภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ และเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะปานกลาง

ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐน าไปใช้

เป็นแนวทางในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้นโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้

ประเทศมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐจะถูกน ามาใช้เป็นกรอบ    

ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจและตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลประจ าปี ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ในการผลักดันการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศได้อย่างแท้จริง และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ ของรัฐวิสาหกิจ ๙ สาขา 

รวมจ านวน ๕๕ แห่ง (ไม่รวมบริษัท สหการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ ากัด) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒  

 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก SOD ที่ใช้ในปัจจุบันเป็น SOD ที่ปรับปรุงตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๒ 
จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐที่ส าคัญต่างๆ ดังนั้น สคร. จึงได้พิจารณาจัดท าร่าง SOD โดยพิจารณาจาก
นโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ และยุทธศาสตร์ของ AEC Blueprint ประกอบกับแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ กฎหมายจัดตั้ง/
หนังสือบริคณห์สนธิ และรายงานการให้ค าปรึกษาระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณา SOD ดังกล่าวร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ  
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  

การจัดท า SOD ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้น า SOD ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น 

อันจะน าไปสู่การผนึกก าลังของทุกภาคส่วนในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้รัฐวิสาหกิจ

เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

       (นายประสงค์ พูนธเนศ) 
                           ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

              กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ  
(Statement of Directions: SOD)  

ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ 
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 ความหมายและวตัถุประสงค ์
“แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ” หรือที่เรียกว่า Statement of Directions: SOD หมายถึง ความคาดหวัง

ของภาครัฐในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีต่อรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงเจ้าสังกัด 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการก ากับ

ดูแลรัฐวิสาหกิจในระยะปานกลาง เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนในทิศทางการด าเนินงาน สามารถใช้เป็นกรอบ/

แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ประเทศ และ

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้น าไปใช้ในการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจต่อไป 

โดยมีรูปแบบของ SOD แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ภาพรวม รายสาขา และรายแห่ง ทั้งนี้ การมีแนวนโยบายผู้ถือหุ้น

ภาครัฐที่ชัดเจนจะช่วยท าให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีกรอบในการปฏิบัติงาน และมีการส่งมอบผลงานที่มีความสอดคล้อง

กับเป้าหมายตามความคาดหวังของภาครัฐ   

การจัดท า SOD จะท าให้เกิดการบูรณาการนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจจากภาครัฐและ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 

 - กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 - กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ๑๕ กระทรวง 

 

 แนวทางการจัดท าแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐในปี ๒๕๕๕ 
 เนื่องจาก SOD ที่ใช้ในปัจจุบัน เป็น SOD ที่ได้มีการปรับปรุงตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๒       
จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐที่ส าคัญต่างๆ เช่น นโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน        
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ เป็นต้น  
 สคร. ได้พิจารณาจัดท าร่าง SOD โดยพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และยุทธศาสตร์ของ AEC Blueprint 
ประกอบกับแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ กฎหมายจัดตั้ง/หนังสือบริคณห์สนธิ และรายงาน  การให้ค าปรึกษา 
ระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณา SOD ดังกล่าวร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  
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ในการก ากับดูแลและก าหนดนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจของ สคร. ได้แบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 

๙ สาขา คือ (๑) สาขาขนส่ง (๒) สาขาพลังงาน (๓) สาขาสื่อสาร (๔) สาขาสาธารณูปการ (๕) สาขาอุตสาหกรรม

และพาณิชยกรรม (๖) สาขาเกษตร (๗) สาขาทรัพยากรธรรมชาติ (๘) สาขาสังคมและเทคโนโลยี และ (๙) สถาบัน

การเงิน ซึ่ง สคร. ได้ก าหนดแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐตามสาขาต่างๆ ดังนี้ 
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สคร. ได้น าเสนอแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐต่อคณะกรรมการก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 

เมื่อวันที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้แบ่ง SOD ออกเป็น ๓ ระดับ คือ  

๑. SOD ภาพรวม: เป็นความคาดหวังของภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในการที่จะให้

รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล  

๒. SOD รายสาขา: เป็นความคาดหวังของภาครัฐต่อรัฐวิสาหกิจในรายสาขาที่ครอบคลุมและ 

เชื่อมโยงรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในสาขานั้นๆ โดยในแต่ละสาขาอาจมีกระทรวงเจ้าสังกัดมากกว่า ๑ แห่ง  

๓. SOD รายแห่ง: เป็นความคาดหวังของภาครัฐในเชิงนโยบายต่อรัฐวิสาหกิจรายแห่ง         

ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดจากผลการประเมินที่ผ่านมาของแต่ละรัฐวิสาหกิจ  

ซึ่งแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐจะมีลักษณะเป็นแนวนโยบายหรือทิศทาง (Direction) มากกว่า    

เป็นการก าหนดกิจกรรม (Action) และอาจมีค าอธิบายแนบท้าย (Side Note) เพ่ือใช้เป็นแนวทางน าไปสู่การด าเนินงาน

ของรัฐวิสาหกิจได้ชัดเจนขึ้น 

สรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐทั้ง ๓ ระดับ ส าหรับรัฐวิสาหกิจ ๙ สาขา ๕๕ แห่ง มีดังนี ้

 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  
 

- แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐในภาพรวม 
 

 
  
  “เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐาน 

การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” 

 

 

 

  

  

รฐัวสิาหกจิ 

เป็นกลไกขบัเคลือ่น 

ยทุธศาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคม  

 

ด าเนนิงานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

ยดึหลกัธรรมาภบิาล 

ในการด าเนนิงาน 
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- แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐรายสาขาและรายรัฐวิสาหกิจ 
๑. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาขนส่ง จ านวน ๑๐ แห่ง 

หน่วยงานเจ้าสังกัด: กระทรวงคมนาคม  

 

SOD สาขาขนส่ง: “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการ   
ให้มีมาตรฐาน สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ              
ในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน” 
 
 

๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
      “พัฒนาระบบบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง

เพ่ือให้เป็นระบบขนส่งหลักที่มีประสิทธิภาพของประเทศและลดภาระภาครัฐ” 
๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

“ด าเนินโครงการรถไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อโครงข่ายให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
รวมทัง้สามารถสร้างผลตอบแทนให้องค์กรเพ่ือลดภาระภาครัฐ” 

๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
“พัฒนาคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงเส้นทาง ให้สามารถรองรับการขยายตัวของระบบขนส่ง

ในภาพรวม และมีแนวทางปรับปรุงฐานะการเงินอย่างเป็นรูปธรรม”  
๔) บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

“พัฒนาคุณภาพการให้บริการขนส่งมวลชนระหว่างเมืองและภูมิภาครวมถึงการบริหาร     
จัดการสถานี ความปลอดภัยและการตรงต่อเวลา ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมรายได”้ 

๕) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
“พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเมือง รวมทั้ง

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ที่มีให้มีผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่เหมาะสม และมีแผนในการบริหารจัดการ
หนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม” 

๖) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
“บริหารจัดการทรัพย์ส ินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมทั ้ง       

สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการเอกชน อีกท้ังการด าเนินการพัฒนาท่าเรือให้มีมาตรฐานสากล” 
๗) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  

 “พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานไทยให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติชั้นน าของภูมิภาค          
เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น” 

๘) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
 “พัฒนากลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบินเพ่ือมุ่งสู่สายการบินชั้นน าของโลก    
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและผลตอบแทน ที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น” 
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๙) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 “พัฒนาโครงข่าย อุปกรณ์ และระบบงานให้ทันสมัย มีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้งให้บริการที่มี

ความปลอดภัยและรวดเร็ว ตรงเวลา ตามมาตรฐานสากลและเพ่ิมศักยภาพในการหารายได้จากบริการที่เกี่ยวเนื่อง” 
๑๐) สถาบันการบินพลเรือน 

“ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และฐานะทางการเงินให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้ง        
หาพันธมิตรเพื่อการด าเนินงาน ร่วมกันอย่างยั่งยืน”  

 

๒. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาพลังงาน จ านวน ๔ แห่ง 
หน่วยงานเจ้าสังกัด: กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย 
 
SOD สาขาพลังงาน: “สร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

ที่สะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม” 
 

 

๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
“สร้างความเชื่อมั่นในด้านความเพียงพอ ความมั่นคง และคุณภาพของระบบไฟฟ้าของประเทศ 

พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารต้นทุน
และทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” 

๒) การไฟฟ้านครหลวง  
“มุ่งพัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ       

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม” 

๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
“มุ่งพัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ แสวงหา

พันธมิตรทางธุรกิจและขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบ   
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 

๔) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
“สร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ สร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน มีความรับผิดชอบ   

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือน าองค์กรไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นน า
ระดับโลก” 
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๓. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสื่อสาร  จ านวน ๔ แห่ง 
 หน่วยงานเจ้าสังกัด: ส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

SOD สาขาสื่อสาร: “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่
องค์กร และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง 

 
๑) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

“เร่งรัดการวางกลยุทธ์เพ่ือปรับความสามารถขององค์กรให้ด าเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน  เพ่ือลดการลงทุนซ้ าซ้อน และสร้างพันธมิตร
ผู้ประกอบการอ่ืน” 

๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
“เร่งรัดการวางกลยุทธ์เพ่ือปรับความสามารถขององค์กรให้ด าเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน  เพ่ือลดการลงทุนซ้ าซ้อน และสร้างพันธมิตร
ผู้ประกอบการอ่ืน” 

๓) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
“เป็นผู้ให้บริการด้านเครือข่ายไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์

ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล” 
๔) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

“เป็นผู้น าด้านบันเทิงเชิงสาระในด้านสื่อต่างๆและเป็นผู้น า/ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ
ด้านสื่อสารมวลชนเพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมอุดมปัญญา และสร้างผลตอบแทนและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน” 
 

๔. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสาธารณูปการ  จ านวน ๖ แห่ง 
หน่วยงานเจ้าสังกัด: กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง 

กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

SOD สาขาสาธารณูปการ: “ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต              
ของประชาชน รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  

 
 

๔.๑ กลุ่มน  า 
๑) การประปานครหลวง 

“ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร”  
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๒) การประปาส่วนภูมิภาค 
“ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพ้ืนที่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึง

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าดิบให้เพียงพอและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ” 
๓) องค์การจัดการน  าเสีย 

“จัดหาและบริหารระบบบ าบัด น้ าเสียที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม” 
 

๔.๒ กลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย 
๑) การเคหะแห่งชาติ 

“เร่งพลิกฟ้ืนองค์กร จัดให้มีที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างเพียงพอ รวมถึง       
พัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” 

๒) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
“ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และจัดหาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม

เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม” 
๓) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

 “พัฒนาองค์กรให้ เป็น เครื่ องมือ ในการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ภาครัฐที่ มีมาตรฐาน              
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการยอมรับด้านบริหารจัดการ” 
 

๕. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  จ านวน ๗ แห่ง 
หน่วยงานเจ้าสังกัด: ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม 
 

 

SOD สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม: “เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบ        
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 

 
๕.๑ กลุ่มรส.ที่ภาครัฐต้องควบคุมตามกม.เฉพาะ 

๑) ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

“บริหารจัดการองค์กรแบบทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการพัฒนาสังคม       
และเสริมสร้างรายได้ให้กับรัฐอย่างยั่งยืน” 

๒) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเร่งรัดการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ รวมทั้ง 

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด” 
๓) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  

“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี” 
๔) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี” 
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๕.๒ กลุ่มเชิงพาณิชย์ 

๑) โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขัน” 

๒) องค์การตลาด 
“ก าหนดทิศทางขององค์กรที่เหมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน” 
๓) บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 

 “พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 

ในอุตสาหกรรมต่อเรือและออกแบบเรือของประเทศ” 

 

๖. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาเกษตร  จ านวน ๖ แห่ง 
หน่วยงานเจ้าสังกัด: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์  

 
 

SOD สาขาเกษตร: “เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” 

 

๑) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
“สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ านมดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน” 
๒) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  

“เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร” 
๓) องค์การคลังสินค้า 

“ก ากับดูแลคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพ    
ในการแข่งขันทางธุรกิจ” 

๔) องค์การสะพานปลา 
 “บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ

ธุรกิจประมงและตลาดสัตว์น้ าของประเทศ” 
๕) องค์การสวนยาง 

“พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
ยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย” 

๖) ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
“พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย” 
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๗. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาทรัพยากรธรรมชาติ  จ านวน ๓ แห่ง 
 หน่วยงานเจ้าสังกัด: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
SOD สาขาทรัพยากรธรรมชาติ: “บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน” 
 

๑) องค์การสวนสัตว์  
“เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและ   

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล” 
๒) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

“เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” 
๓) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

“เป็นองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กร” 

 

๘. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสังคมและเทคโนโลยี  จ านวน ๕ แห่ง 
หน่วยงานเจ้าสังกัด: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวง

สาธารณสุข 
 

SOD สาขาสังคมและเทคโนโลยี: “มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของประชาชน สร้างนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ” 
 

 
๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

“มุ่งพัฒนาองค์กรในการเพ่ิมมูลค่าและความช านาญด้านงานวิจัยและบริการ ถ่ายทอดผลงาน    
สู่เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือในงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ” 

๒) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
“พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายเพื่อพัฒนาสู่สังคมฐานความรู้” 
๓) การกีฬาแห่งประเทศไทย  

“เป็นองค์กรสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาอย่างยั่งยืน” 
๔) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

“ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก” 
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๕) องค์การเภสัชกรรม 
“มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลและรับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์     

ของประเทศ” 
 

๙. แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสถาบันการเงิน จ านวน ๑๐ แห่ง 
หน่วยงานเจ้าสังกัด: กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

 

SOD สาขาสถาบันการเงิน: “เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
๑) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

“เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุน
การด าเนินงานภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับชั้นน า”  

๒) ธนาคารออมสิน 
“มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการออมของประชาชน 

โดยมีการบริหารจัดการ ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ” 
๓) ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

“มุ่งเน้นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้อย่างทั่วถึงโดยมีระบบข้อมูล
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” 

๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
“มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับ     

การเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และส่งเสริม    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชน” 

๕) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
“มุ่งสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพทางธุรกิจแต่มีหลักประกัน  

ไม่เพียงพอสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง โดยมีการบริหารภาระค้ าประกันที่มีประสิทธิภาพ” 

๖) ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
“มุ่งสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  โดยให้บริการทางการเงินควบคู่         

ไปกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ” 
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๗) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
“มุ่งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งออก น าเข้า และการลงทุนระหว่าง

ประเทศ” 
๘) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

“ทบทวนภารกิจและศึกษาความเหมาะสมในการด าเนินงาน” 
๙) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

“ระดมเงินออมและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนทางการเงิน            

แก่ประชาชน และผู้ประกอบการตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีฐานะการเงินที่ม่ันคง” 
๑๐) ส านักงานธนานุเคราะห์ 

“เร่งปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นนิติบุคคล พัฒนาการให้บริการประชาชนในรูปแบบทันสมัย      
และมีความหลากหลาย เพ่ิมบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ประชาชนผู้มีรายได้น้อย” 
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รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
(จ านวน ๑๐ แห่ง) 

 

กระทรวงคมนาคม  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๐ แห่ง คือ รฟท. รฟม.  

ขสมก. บขส. กทพ. ทอท. บวท. บกท. กทท. และ สบพ.)  

 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาขนส่ง 

 

 

“พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และระบบการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการ

ให้มีมาตรฐาน สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสรมิบทบาทการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน” 

 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 
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การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน      
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
 

รายแห่ง: พัฒนาระบบบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบรางเพ่ือให้เป็น

ระบบขนส่งหลักที่มีประสิทธิภาพของประเทศและลดภาระภาครัฐ 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 

๑. ๑. ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือฟ้ืนฟูฐานะการเงินและการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สิน การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงระบบบัญชีและ
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๒.  ๒.  ๒. ปรับปรุงการบริหาร Airport Link ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ให้เป็นภาระทางการคลัง
ต่อรัฐบาล 

๒. ๓. ปรับปรุงระบบรางและโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

แผนระยะยาว 
๑.  ๑. พัฒนาระบบขนส่งทางรางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งแบบอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและประเทศ

เพ่ือนบ้าน เพ่ือส่งเสริมภาพรวมโลจิสติกส์ของประเทศ  
๒. พัฒนาทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
๓. มีรายได้ท่ีเพียงพอในการด าเนินงานและไม่เป็นภาระทางการคลังต่อภาครัฐ 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย  

รายแห่ง: ด าเนินโครงการรถไฟฟ้าเพ่ือเชื่อมต่อโครงข่ายให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้องค์กร เพ่ือลดภาระภาครัฐ  

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เร่งด าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และสรรหาเอกชนเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามแผน  
๒. บริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมและให้เกิดผลส าเร็จโดยเร็ว  
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากร
อย่างเป็นระบบ  
๔. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การลงทุน และการด าเนินโครงการที่เหมาะสม โดยที่ไม่ท าให้รัฐ
เสียประโยชน์ 
๕. ก ากับดูแลการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 

แผนระยะยาว 
๑. หาแนวทางการเพ่ิมรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือลดการอุดหนุนจากภาครัฐ 
๒. ด าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ให้เป็นไปตามแผน เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ รวมทั้งน าระบบตั๋วร่วมมาใช้เพื่อรองรับการขยายตัวระบบขนส่งมวลชน  

 

 

 

 
 
 
 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บรกิารให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ  

 

รายแห่ง: พัฒนาคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงเส้นทาง ให้สามารถรองรับการขยายตัวของระบบ
ขนส่งในภาพรวม ปรับปรุงฐานะการเงินให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้  

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือฟ้ืนฟูฐานะการเงินและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
๒. ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงเพื่อใช้ในการปรับปรุงราคาค่าโดยสารให้มีประสิทธิภาพ 
๓. จัดหารถโดยสารที่ใช้พลังงานทางเลือก 

แผนระยะยาว 
ปรับโครงสร้างองค์กรโดยแยกบทบาทการก ากับดูแลออกจากการประกอบการ 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการใหบ้รกิารให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  บริษัท ขนส่ง จ ากัดบริษัท ขนส่ง จ ากัด  

 

รายแห่ง: พัฒนาคุณภาพให้บริการขนส่งมวลชนระหว่างเมืองและภูมิภาครวมถึงการบริหารจัดการสถานี

ความปลอดภัย และตรงต่อเวลา ให้ไดม้าตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมรายได้  

 

 

 

 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย การตรงต่อเวลา ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ และการยกระดับมาตรฐานรถร่วมบริการ 
๒. ศึกษาแผนในการท าธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
๓. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน    

แผนระยะยาว 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาธุรกิจหลักและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและเชื่อมโยงเพ่ือให้บริการ ที่ครบวงจร 
และเพ่ิมรายได้ 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๐  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

 

รายแห่ง: พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเมือง รวมทั้ง
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ที่มีให้มีผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่เหมาะสมและมีแผนในการบริหาร
จัดการหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับปรุงระบบจัดเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติและการบริหารจัดการการจราจรบนทางพิเศษ    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
๒. พัฒนาพื้นที่ตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์  
๓. ศึกษาความเป็นไปได้จากการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอ่ืน 

แผนระยะยาว 
๑. วางแผนเพ่ือรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน (Mode Shift) จากการใช้รถ มาใช้ Mass Transfer 
๒. เตรียมความพร้อมในการบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน  

๓. ๓.  ศึกษา ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และด าเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางที่รองรับการขยายตัว
ของเมือง 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๑  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    การท่าเรอืแห่งประเทศไทยการท่าเรอืแห่งประเทศไทย  

  

  

 

รายแห่ง: บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมทั้งสร้าง  
ความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการเอกชน อีกทั้งความด าเนินการพัฒนาท่าเรือให้มีมาตรฐานสากล  

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เร่งพัฒนาขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบังและศึกษาโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง Basin ๓ 
รวมทั้งพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟ เพื่อพัฒนาให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ สามารถ
รองรับปริมาณสินค้าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต     
๒. บริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพ โดยก าหนดประเภทสินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพและส่งเสริม     
ให้มีการใช้ท่าเรือแหลมฉบังมากข้ึน 
๓. เร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพให้มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
๔. เร่งหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมทางด้านการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการเอกชน  
๕. พิจารณามาตรการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี
อาเซียน (AEC) 
๖. พัฒนา E-Port ให้ครอบคลุมทั้งระบบ 

แผนระยะยาว 
เร่งก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง Basin ๓ เพ่ือรองรับปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการใหบ้รกิารให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๒  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)   

  

  

  

 

รายแห่ง: พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานไทยให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติชั้นน าของภูมิภาค เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น 
 

  

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับปรุงการด าเนินงานโดยการลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๒. ทบทวนการบริหารจัดการสัญญาสัมปทานเพ่ือให้ได้รับส่วนแบ่งรายได้ท่ีเหมาะสม 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔. สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นภาระของรัฐบาล  
๕. เร่งแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงานที่ผ่านมาจากการเปิดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะ
ผลกระทบด้านเสียง  
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
๗. ศึกษาและจัดท าแผนธุรกิจของเขตปลอดอากรภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
๘. เร่งรัดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ และโครงการพัฒนาทา่อากาศยาน
สุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ภายในปี ๒๕๖๐ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

แผนระยะยาว 
๑. สร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนและเพียงพอต่อโครงการลงทุนในอนาคต 
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการใหบ้รกิารให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๓  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)   

    

  

  

  

 

รายแห่ง: พัฒนากลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบินเพื่อมุ่งสู่สายการบินชั้นน าของโลก    
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทน ที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น 
  

 

 

 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บรกิารให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พิจารณาจัดตั้งสายการบินในประเทศและภูมิภาคเพ่ือท าหน้าที่เป็น Feeder ให้กับบริษัทฯ 
๒. เร่งจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ เพ่ือทดแทนเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานนาน 
๓. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานที่สามารถแข่งขันได้ 
๔. พิจารณาแนวทางการเพ่ิมผลผลิตที่ผลิตได้ต่อจ านวนพนักงาน (เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน) 
๕. พัฒนากระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (โดยเฉพาะด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและราคาน้ ามัน) 
๖. พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายน้ ามันอย่างต่อเนื่อง 
๗. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจที่มีอยู่เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 

แผนระยะยาว 
๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งจัดหา
เครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๒. สร้างความเชื่อม่ันและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น 
๓. เพ่ิมอันดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction Index)  
 

 
 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๔  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัดบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  

    

    

  

  

  

 รายแห่ง: พัฒนาโครงข่าย อุปกรณ์ และระบบงานให้ทันสมัย มีคุณภาพและเพียงพอ รวมทั้งให้บริการ   
ที่มีความปลอดภัยและรวดเร็ว ตรงเวลาตามมาตรฐานสากล และเพ่ิมศักยภาพในการหารายได้จากบริการ  
ที่เก่ียวเนื่อง 
 

 

  

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพรองรับการเติบโต
ของปริมาณเที่ยวบินที่เพ่ิมข้ึนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. เร่งด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อลดภาระหนี้ 
๓. เร่งปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสัดส่วน 
การให้บริการที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย 

แผนระยะยาว 
สร้างระบบการบริหารจราจรทางอากาศของไทยให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาคมการบิน
และมีศักยภาพพร้อมรองรับการเติบโตในระยะยาวภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการใหบ้รกิารให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๕  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

    สถาบันการบินพลเรือนสถาบันการบินพลเรือน  

  

    

    

  

  

  

 

รายแห่ง: ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และฐานะทางการเงนิให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งหาพันธมิตร
เพ่ือการด าเนินงานร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 

 

  

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและกระบวนการภายใน 
๒. พัฒนาระบบบัญชีเพ่ือการบริการจัดการเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริง และความคุ้มค่าของการให้บริการ
แต่ละหลักสูตร   
๓. ทบทวนหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและหาตลาดใหม่  
๔. จัดท าแผนด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบิน 
๕. สร้างความชัดเจนในการด าเนินงานตามภารกิจร่วมกับหน่วยงานในสาขาการขนส่งทางอากาศ 

แผนระยะยาว 
พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการด าเนินธุรกิจให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

 
 

 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการใหบ้รกิารให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๖  

 

รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน 
(จ านวน ๔ แห่ง) 

 

กระทรวงพลังงาน  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ แห่ง คือ ปตท. และ กฟผ.) 

กระทรวงมหาดไทย  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ แห่ง คือ กฟน. และ กฟภ.) 

 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาพลังงาน 

 

 

“สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  ส่งเสรมิและพัฒนาพลงังานทดแทนที่

สะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  

และบริหารต้นทุนให้มปีระสิทธิภาพรวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” 

 

 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๗  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เร่งท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้า และส่งเสริมงานด้าน CSR  
๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสม 
๓. วางแผนจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมในการขยายงาน  
๔. ขยายการด าเนินงานในธุรกิจเก่ียวเนื่อง เช่น การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริม
การเจริญเติบโตของบริษัทในเครือ 
๕. วางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
แผนระยะยาว 
๑. แสวงหาโอกาสในการร่วมลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าในอนาคต 
๒. ด าเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ 
๓. มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล 

รายแห่ง: สร้างความเชื่อม่ันในด้านความเพียงพอ ความมั่นคง และคุณภาพของระบบไฟฟ้าของประเทศ 
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหาร
ต้นทุนและทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

รายสาขา: สร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่สะอาด 
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๘  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง   

 

รายแห่ง: มุ่งพัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ     
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

รายสาขา: สร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่สะอาด 
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์/ resource sharing 
๒. บริหารต้นทุน/การควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพภายใต้การก ากับดูแล  
๓. ประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๔. เสริมสร้างภูมิทัศน์ในเขตนครหลวง 

แผนระยะยาว 
๑. ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ  
๒. จัดท าแผนการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่  
๓. การพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter) ในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ  
๔. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
๕. ให้ความส าคัญกับลูกค้า โดยพัฒนาองค์กรให้เป็น customer centric organization 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๒๙  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

    

 

รายแห่ง: มุ่งพัฒนาระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ แสวงหา
พันธมิตรทางธรุกิจและขยายการลงทุนของธรุกิจในเครือเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมต่อทรัพย์สิน และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

รายสาขา: สร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่สะอาด 
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์/ resource sharing 
๒. บริหารต้นทุน/การควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพภายใต้การก ากับดูแล  
๓. ประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับการไฟฟ้านครหลวง 
๔. ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนให้มีความชัดเจน (แยกบัญชีเชิงพาณิชย์กับสังคม/Project Base) 
แผนระยะยาว 
๑. ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ  
๒. จัดท าแผนการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่  
๓. การพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Meter) ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ  
๔. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
๕. ให้ความส าคัญกับลูกค้า โดยพัฒนาองค์กรให้เป็น customer centric organization 

 
    



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๓๐  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

    

    

    การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

รายแห่ง: สร้างความม่ันคงด้านพลังงานแก่ประเทศ สร้างผลตอบแทนแก่นักลงทุน มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อน าองค์กรไปสู่การเป็นบริษัทพลังงาน
ชั้นน าระดับโลก  
 

 

 

 

 

รายสาขา: สร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่สะอาด 
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. จัดหาพลังงานอย่างเพียงพอในราคาที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ 
๒. ลงทุนขยายโครงข่ายพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
๓. เป็นผู้น าในด้านบริการและน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่มีคุณภาพ 

แผนระยะยาว 
๑. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับก๊าซธรรมชาติ 
๒. พัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียน 
๓. ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร 

(จ านวน ๔ แห่ง) 
 

กระทรวง ICT  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ แห่ง คือ ทีโอที กสท. และ ปณท.) 

ส านักนายกรัฐมนตรี  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ อสมท.) 

 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสื่อสาร 

 

 

“พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างพันธมิตรทาง

ธุรกิจ เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง” 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)    

    

    

 

รายแห่ง: เร่งรัดการวางกลยุทธ์เพ่ือปรับความสามารถขององค์กรให้ด าเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน เพ่ือลดการลงทุนซ้ าซ้อน และสร้างพันธมิตรผู้ประกอบการอ่ืน 
 

 

 

 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พิจารณาทบทวนรปูแบบการด าเนินธุรกิจโดยแบ่งแยกประเภทธุรกิจในลักษณะธุรกิจโครงขา่ย 
(Network Provider) และธุรกิจที่ให้บริการ (Service Provider) โดยค านึงถึงศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการให้บริการเป็นส าคัญ 
๒. ปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจที่สามารถแข่งขันกับเอกชน เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถประเมินผลการด าเนินงานในเชิงธุรกิจได้ 
๓. ให้มีการแยกระบบบัญชีในแต่ละหน่วยธุรกิจเพื่อให้มีความชดัเจนและสามารถตรวจสอบได ้
๔. แก้ไขปัญหาข้อพิพาทและปญัหาการแก้ไขสัญญาสัมปทานที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามแนวทางที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

แผนระยะยาว 
๑. พิจารณาปรบัโครงสรา้งองค์กรให้มีความเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถพัฒนาและขยายโครงข่ายรองรบัการด าเนนิ
ธุรกิจรวมทั้งนโยบายรัฐบาลด้านการสื่อสารของประเทศ โดยพิจารณาทบทวนบทบาทและรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ (Business Model)โดยค านึงถึงขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันการให้บริการ 
๒. ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างรายได้รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
๓. สร้างมลูคา่เพิ่มโดยใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยส์ินที่มีอยู่เดิมได้อยา่งมปีระสทิธิภาพและคุ้มคา่ต่อไป 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  

 
ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

รายแห่ง: เร่งรัดการวางกลยุทธ์เพื่อปรับความสามารถขององค์กรให้ด าเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน เพ่ือลดการลงทุนซ้ าซ้อน และสร้างพันธมิตร
ผู้ประกอบการอ่ืน 
 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง 
 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พิจารณาทบทวนรปูแบบการด าเนินธุรกิจโดยแบ่งแยกประเภทธุรกิจในลักษณะธุรกิจโครงขา่ย 
(Network Provider) และธุรกิจที่ให้บริการ (Service Provider) โดยค านึงถึงศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการให้บริการเป็นส าคัญ 
๒. ปรับโครงสร้างองค์กรและบคุลากรเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจที่สามารถแข่งขันกับเอกชน เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว และสร้างรายไดอ้ย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถประเมินผลการด าเนินงานในเชิงธุรกจิได้ 
๓. ให้มีการแยกระบบบัญชีในแตล่ะหน่วยธุรกิจเพื่อให้มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ้
๔. แก้ไขปัญหาข้อพิพาทและปัญหาการแก้ไขสัญญาสัมปทานทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายตามแนวทางที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และประชาชนผู้ใชบ้ริการ 

แผนระยะยาว 
๑. พิจารณาปรบัโครงสรา้งองค์กรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายโครงขา่ยรองรับการด าเนิน
ธุรกิจรวมทั้งนโยบายรัฐบาลด้านการสื่อสารของประเทศ โดยพิจารณาทบทวนบทบาทและรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ (Business Model) โดยค านึงถึงขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันการให้บริการ 
๒. ส่งเสริมการด าเนนิธุรกิจที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างรายได้รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 
๓. สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป 

 

1. ทบทวนการก ากับดแูลทีเ่หมาะสมรว่มกับภาครัฐ 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด   

 ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

รายแห่ง: เป็นผู้ให้บริการด้านเครือข่ายไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศใหม้ีประสิทธิภาพ เน้นการสรา้งพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิมให้แก่องค์กร 
และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ยกระดับการให้บริการด้านไปรษณีย์และบริการโลจิสติกส์ รวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยค านึงถึงแผนการเงินและแผนการลงทุนที่เหมาะสม 
๓. จัดท าแผนอัตราก าลังคนที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการให้บริการในอนาคต 
๔. จัดหาพันธมิตรเพ่ือขยายฐานลูกค้าและรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ 

แผนระยะยาว 
พัฒนาธุรกิจ Logistics อย่างยั่งยืนให้เป็นแหล่งรายได้หลักขององค์กร 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

    บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: เป็นผู้น าด้านบันเทิงเชิงสาระในด้านสื่อต่างๆ และเป็นผู้น า/ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและ
วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน เพ่ือพัฒนาไปสู่สังคมอุดมปัญญา และสร้างผลตอบแทนและความเชื่อม่ัน    
แก่นักลงทุน  
 

 

 

 

 

รายสาขา: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศใหม้ีประสิทธิภาพ เน้นการสรา้งพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลคา่เพ่ิมให้แก่องค์กร 
และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. จัดท าแผนรองรับ กสทช. ด้านกิจการ วิทยุ โทรทัศน์ กระจายเสียง และการประมูลคลื่นให้ชัดเจน 
รวมถึงรองรับการด าเนินธุรกิจภายใต้ AEC  
๒. การบริหารคลื่นความถี่ Network และสินทรัพย์ให้มีประโยชน์ 
๓. จัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบจาก Analog เป็น Digital ตามแผนของ กสทช. 
๔. หา Competency Gap และพัฒนาบุคลากร ให้ตรงความต้องการ และแผนอัตราก าลัง 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรในด้านบุคลากร และ IT ให้รองรับยุคดิจิตอล 
๖. แยกกลุ่มธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อรองรับการแข่งขัน  
๗. ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่ได้คลื่นความถี่ตามเป้าหมาย หรือเกิดกรณีที่ 
บมจ. อสมท ไม่สามารถประมูลใบอนุญาตได้ 

แผนระยะยาว 
ศึกษากลยุทธ์ขององค์กรด้านวิทยุโทรทัศน์เพื่อรองรับการแข่งขันเสรีในอนาคต 
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รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ (จ านวน ๖ แห่ง) 

 

กลุ่มน  า : กระทรวงมหาดไทย 
(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ แห่ง คือ กปน. และ กปภ.) 

กระทรวงทรัพยากรฯ 
(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ อจน.) 

กลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย : 
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ กคช.) 

กระทรวงการคลัง 
(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ ธพส.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ กนอ.) 

 
 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสาธารณูปการ 

 

“ตอบสนองความต้องการขั นพื นฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

รวมถึงพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. วางแผนการขยายโครงข่ายประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ความรับผิดชอบของการประปานครหลวง 
รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการน้ าประปาในพ้ืนที่เชื่อมต่อของการประปาส่วนภูมิภาค  
๒. เร่งจัดท าแผนแม่บทการลดน้ าสูญเสียให้สอดคล้องกับการเพิ่มแรงดันน้ า  
๓. เร่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ าประปาดื่มได้และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านแรงดันน้ า 
๔. สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
๕. เร่งจัดท าแผนป้องกันระบบประปาและลดผลกระทบต่อการให้บริการน้ าอุปโภคบริโภคในกรณี
เกิดภัยธรรมชาติ 
๖. พัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
๗.  ศึกษาแหล่งน้ าดิบแห่งใหม่ เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคตและป้องกันน้ าทะเลเข้าถึง 
๘. ศึกษา วิจัยเทคโนโลยีเพ่ือน าน้ าดิบมาผลิตน้ าประปา และการน าน้ าใช้แล้วกลับมาเป็นน้ าใช้ใหม่ 
ด้วยต้นทุนการผลิตที่ยอมรับได้ 

แผนระยะยาว 
๑. วางแผนปรับปรุงเส้นท่อทั้งระบบ 
๒. ร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการน้ าภาพรวมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
๓. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการน้ าในภาพรวมของประเทศ 
๔. ศึกษาแนวทางการให้บริการน้ าประปาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายแห่ง: ปรับปรุงและขยายโครงข่ายระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 

 

 

 

 

การประปานครหลวงการประปานครหลวง 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสัน้ 
๑. ผลักดันการแยกบัญชีเชิงสงัคมและเชิงพาณิชย์ให้เป็นทีย่อมรับ 
๒. พิจารณาแหล่งเงินลงทุนนอกเหนือจากเงินงบประมาณ ที่ค านึงถึงความยั่งยืนขององค์กรเพื่อใช้ในการลงทุน
ขยายการให้บริการ  
๓. เร่งจัดท าแผนแม่บทการลดน้ าสญูเสียให้สอดคล้องกับการปรับระดบัแรงดันน้ าที่เหมาะสม 
๔. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการประปา และลดต้นทุนการผลิต  
๕. จัดท าแผนจดัหาแหล่งน้ าดิบให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ  
๖. สร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
๗. เร่งจัดท าแผนป้องกันระบบประปาและลดผลกระทบต่อการให้บริการน้ าอุปโภคบริโภคในกรณีเกิดภัย
ธรรมชาต ิ
๘. พัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
๙. จัดท าแผนลงทนุระยะยาวโดยประสานงานกบัหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

แผนระยะยาว 
๑. ร่วมจัดท าแผนยทุธศาสตร์การจัดการน้ าในภาพรวมกับหนว่ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
๒. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก ากบัดูแลกิจการน้ าในภาพรวมของประเทศ 
๓. จัดท าแผนลงทุนพฒันาระบบประปาในระยะยาว ๑๐ ป ีและประสานแผนร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
โดยก าหนดเปา้หมายทีช่ัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการใชน้้ าของประชาชนที่ยังไม่มีน้ าประปาใชไ้ด้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึน้                                          
 

 

 

 

 

รายแห่ง: ปรับปรุงขยายโครงการระบบประปาในพ้ืนที่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดหา
และพัฒนาแหล่งน้ าดิบให้เพียงพอ และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาค 

รายสาขา: ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ าเสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
และบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ 
๒. เร่งด าเนินการโครงการบ าบัดน้ าเสียในพื้นท่ีอ้อมน้อย อ้อมใหญ่  
๓. รับจ้างบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้แก่ภาครัฐและเอกชน 
๔. เร่งปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจพร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้    
ความเชี่ยวชาญ 
๕. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการขององค์กร         
ให้เกิดการยอมรับของสังคม 
๖. เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรเพ่ือสร้างการยอมรับจากประชาชน และสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย 

แผนระยะยาว 
๑. ร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในภาพรวมอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
(การลงทุน จัดหา การจัดการ การรักษา การพัฒนา การป้องกันจากภัยพิบัติ) 
๒. ผลักดันการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการน้ าในภาพรวม  
๓. ศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าบริการที่สะท้อนถึงต้นทุนและการด าเนินงานที่แท้จริงในพ้ืนที่ต่างๆ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

 

 

 

 

รายแห่ง: จัดหาและบริหารระบบบ าบัด น้ าเสียที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การจัดการน  าเสียองค์การจัดการน  าเสีย 

รายสาขา: ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑.  เร่งด าเนินการตามแผนพลิกฟ้ืนองค์กร  
     - บริหารทรัพย์สินของ กคช. ให้เกิดประโยชน์  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
๒.  จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของ กคช. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ

ความน่าเชื่อถือแก่องค์กร  

แผนระยะยาว 
๑. พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 
๒. ก าหนดบทบาทท่ีชัดเจนระหว่างการด าเนินการเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายแห่ง: เร่งพลิกฟ้ืนองค์กร จัดให้มีที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างเพียงพอ รวมถึงพัฒนา
ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคหะแหง่ชาติการเคหะแหง่ชาต ิ

รายสาขา: ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ก ากับดูแลโรงงงานอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 
๒. ด าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ส าหรับนิคมอุตสาหกรรม
ทั่วทั้งประเทศ 
๓. พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องและประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เกิดความมั่นใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม  
๔. เพ่ิมความส าคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการบริหารเงินสด 
เพ่ือการลงทุน และบริหารพื้นที่เหลือขายในนิคมอุตสาหกรรมที่ด าเนินการเอง 
๕. ร่วมกันจัดท าแผนป้องกัน/รองรับภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 

แผนระยะยาว 
๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรม 
๒. เตรยีมศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรม การให้บริการบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวในภาคการลงทุน
จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 

 

 

 

 

รายแห่ง: ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  และจัดหาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

รายสาขา: ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัดบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: พัฒนาองค์กรให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งได้รับการยอมรับด้านบริหารจัดการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เร่งพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่และอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
๒. พัฒนาการบริหารศูนย์ราชการให้สนองต่อความต้องการของลูกค้า  
๓. เร่งรัดเก็บหนี้ค้างช าระจากลูกค้าเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง  
๔. เร่งน าเสนอการพัฒนาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ เพ่ือสร้างรายได้แก่องค์กร  
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในเชิงรุก เช่น การใช้ IT ในการเข้าถึงลูกค้าหรือ
การจัดการข้อมูล  

แผนระยะยาว 
พัฒนาองค์กรให้เป็นเครื่องมือของกรมธนารักษ์ ในการท าหน้าที่พัฒนาและบริหาร ศูนย์ราชการและ
ที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐ  
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๔๓  

 

 
รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  

(จ านวน ๗ แห่ง) 

 

กลุ่มรส. ที่ภาครัฐต้องควบคุมตาม กม. เฉพาะ : กระทรวงการคลัง  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔ แห่ง คือ สลาก โรงงานไพ่ อ.สุรา และ รยส.) 

กลุ่มเชิงพาณิชย์ : กระทรวงมหาดไทย (รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ อ.ตลาด)  

ส านักนายกรัฐมนตรี  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ โรงพิมพ์ ตร.)  

กระทรวงกลาโหม  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ บอท.) 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาอุตสาหกรรมและ     

พาณิชยกรรม 

 

“เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม” 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

    

  

  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: บริหารจัดการองค์กรแบบทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการพัฒนาสังคม      
และเสริมสร้างรายได้ให้กับรัฐอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑.  ด าเนินการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
๒.  ด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เพ่ิมรายได้ช่องทางอ่ืนๆ เช่น สิ่งพิมพ์ต่างๆ การโฆษณาบนใบสลาก เป็นต้น  
๔.  พิจารณาแนวทางการจ าหน่ายสลากในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย  
๕.  น าระบบการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่มาปรับใช้ในองค์กร 

แผนระยะยาว 
๑.  ด าเนินการจัดหารายได้ให้กับรัฐบาลเพ่ิมขึ้น 
๒.  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 
๓.  เสริมสร้างบทบาทการช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔.  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับสถานะเป็นนิติบุคคล  
๒. เร่งด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 
๓. ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 
๔. วางแผนการตลาดเชิงรุกเพ่ือรองรับการแข่งขัน 
๕. พัฒนาคุณภาพใบยาให้ได้มาตรฐาน เพื่อลดการน าเข้า  
๖. วิเคราะห์การมีอยู่ของผลิตภัณฑ์รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
๗. เพ่ิมการท า CSR เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

แผนระยะยาว 
วิจัยตลาดเพ่ือหาช่องทางการจ าหน่ายบุหรี่ในต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายแห่ง: ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเร่งรัดการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ รวมทั้ง 
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับสถานะเป็นนิติบุคคล 
๒. สร้างความชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ 
๓. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซ่อมแซมเครื่องจักรเก่า และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ให้สอดคล้องกับ
แผนการสร้างโรงงานแห่งใหม่โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 
๔. จัดท าโครงสร้างราคาจ าหน่าย มี Cost & Margin Structure ที่ชัดเจน 

แผนระยะยาว 
๑. ย้ายโรงงานแห่งใหม่ 
๒. เตรียมแผนรองรับการเปิดเสรีการค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายแห่ง: ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิตองค์การสุรา กรมสรรพสามิต  

รายสาขา: เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล 
๒. จัดท าแผนบริหารต้นทุนและวางแผนการตลาด เพ่ือรองรับแข่งขันจากการเปิดเสรี รวมทั้งพัฒนา
ระบบ QC ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แผนระยะยาว 
๑. เพ่ิมสัดส่วนไพ่ส่งออก 
๒. พิจารณาแนวทางการร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจไพ่และธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

รายแห่ง: ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต  

รายสาขา: เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๔๘  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคล  
๒. เร่งจัดท าแผนการส่งเสริมและแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งรองรับเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
๓. จัดท าแผนบริหารต้นทุน 
๔. พัฒนาระบบผลิตให้มีคุณภาพและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

แผนระยะยาว 
เป็นหน่วยงานโรงพิมพ์หลักท่ีสนับสนุน สตช. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

รายแห่ง: ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพิมพ์ต ารวจ  โรงพิมพ์ต ารวจ  ส านักงานต ารวจแหง่ชาติส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

รายสาขา: เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๔๙  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปรับบทบาทขององค์กรให้ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. การจัดท าแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แผนระยะยาว 
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจที่จัดท าข้ึน 

องค์การตลาดองค์การตลาด  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: ก าหนดทิศทางขององค์กรที่เหมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๐  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจอู่เรือ 
๒. ผลักดันการจัดหาอู่ลอยและอุปกรณ์การซ่อม/สร้างเรือที่ได้มาตรฐานสากล 
๓. ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและ 
เพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่ 
๔. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราก าลังให้รองรับการด าเนินการด้านการตลาด 
๕. ด าเนินการย้ายพื้นที่ประกอบการไปแห่งใหม่ (สัตหีบ) 
๖. จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่อู่กรุงเทพฯ  

แผนระยะยาว 
ให้เอกชนเข้าร่วมทุน โดยลดสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลง  
 

    บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัดบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด  

  

  

  

 

รายแห่ง: พัฒนาการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ในอุตสาหกรรมต่อเรือและออกแบบเรือของประเทศ 
 

 

 

รายสาขา: เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๑  

 

 

 

รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร 

(จ านวน ๖ แห่ง) 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕ แห่ง คือ  

อสค. อตก. อสป. อสย. และ สกย.) 

 

กระทรวงพาณิชย์  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ อคส.) 

 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาเกษตร 

 

 

“เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๒  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

    องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยองค์การสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ านมดิบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 

 

 

 หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. สร้างความชัดเจนในบริหารจัดการองค์กรและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
๒. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและการเป็น AEC ที่มีต่อองค์กร 
๓. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
๔. พัฒนากระบวนการวางแผนการด าเนินงานในภารกิจหลักให้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรม 
๕. สร้างความชัดเจนในการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการแยกบัญชีการด าเนินงานเชิงสังคม
หรืองานตามนโยบายรัฐบาล 
๖. สร้างเสถียรภาพด้านราคาน้ านมดิบโดยใช้ข้อมูลและกลไกตลาดในการวางแผนการส่งเสริมและการผลิต  
๗. พัฒนาสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

แผนระยะยาว 
๑. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชก้ับการพัฒนากระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพสงูสุด  
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งจากนมโคสด ๑๐๐% และจากการใช้วัตถุดิบอ่ืนประกอบให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น เพ่ือรองรับปริมาณน้ านมดิบเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
๓. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น  
๔. ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลให้สามารถเปน็การด าเนินงานทางธุรกิจได้ 
๕. สนับสนุนการด าเนินงานในเชิงวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ  
ด้านอุตสาหกรรมโคนมให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ ให้สามารถด าเนินการทางธุรกิจและแข่งขันได้ 
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๓  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

    องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร   

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร  

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสัน้ 
๑. ปรับโครงสร้างบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรรวมทั้งสร้างบุคลากรใหม่ทดแทน 
และ Out source ส าหรับการปฏิบัติงานโครงการรัฐบาล เพ่ือลดค่าใช้จ่ายบุคลากร 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน 
๓. วางแนวทางการพัฒนาตลาดกลางพหลโยธินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ รวมทั้งจัดท าแผน
บริหารตลาดกลางและคลังสินค้าในส่วนภูมิภาคที่ไม่มีศักยภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย 
๔. วางแนวทางบริหารจัดการงานนโยบาย 
๕. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทองค์กรให้เป็นตลาดกลางการเกษตร โดยเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาระบบตลาดการเกษตรของไทย (Market Developer)  
๖. เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
๗. ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีและ AEC เพ่ือเพ่ิมช่องทางและแสวงหาตลาด
ในการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น 
แผนระยะยาว 
๑. ศึกษารูปแบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญา  
๒. การพัฒนาการด าเนินงานของตลาดกลางเกษตรและการพัฒนาข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ
การตลาดกลางในส่วนภูมิภาค 
๓. การพัฒนาระบบ Logistics ส าหรับสินค้าเกษตร และปัจจัยการผลิต ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น  
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๔  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

องค์การคลงัสินค้าองค์การคลงัสินค้า  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: บริหารจัดการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เร่งรัดการปิดบัญชีรวมให้เป็นปัจจุบัน 
๒. เพ่ิมความสามารถบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับสินค้าเกษตร คลังสินค้า การตลาด 
และ Logistics เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
๓. จัดท าแผนบริหารสินทรัพย์ ให้สอดคล้องกับภารกิจ 
๔. ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย 

แผนระยะยาว 
๑. ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีและการเป็น AEC 
๒. ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้สามารถเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจได้ 
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๕  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

    องค์การสะพานปลาองค์การสะพานปลา  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ธุรกิจประมงและตลาดสัตว์น้ าของประเทศ 
 
 

 

 

 

 

รายสาขา: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 

 

 

 
หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ศึกษาบทบาทและทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๒. น าแผนฟ้ืนฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
๓. ให้สถาบันการเงินมาบริหารงานด้านสินเชื่อขององค์กร 
๔. จัดท าแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยู่ในทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
ซึ่งรวมถึงการให้บริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ความรู้แก่ชาวประมง 
๕. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและ AEC ที่มีต่อองค์กร  
๖. เร่งก าหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีด าเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจน 

แผนระยะยาว 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหาร ทั้งใน/
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นตัวกลางในการซื้อ – ขายสินค้าประมง 
๒. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กฎระเบียบที่เข้มข้น
ของประเทศท่ีเข้าไปท าประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๖  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

        องค์การสวนยางองค์การสวนยาง  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
ยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 

 

 

 
หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและการเป็น AEC ที่มีต่อองค์กร 
๒. พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้วางแผนและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 
๓. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
๔. บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
๕. เพ่ิมผลผลิตด้านสวนยางและคุณภาพของสินค้า 
๖. ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  

แผนระยะยาว 
๑. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น  
๒. ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญา และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
๓. แสวงหาแนวทางใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี  
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๗  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

        ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  

  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พัฒนาระบบและกระบวนการส่งเสริมให้การสงเคราะห์ปลูกแทนจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
๒. ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและการเป็น AEC ที่มีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง  
๓. ศึกษารูปแบบการจัดเก็บเงิน CESS ที่สอดคล้องกับภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย 
๔. ทบทวนแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การสวนยาง 

แผนระยะยาว 
๑. ศึกษาวิเคราะห์การผลิต และความต้องการของตลาด และด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ปริมาณผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
๒. ศึกษาและพัฒนาระบบตลาด และพัฒนาผลผลิตเบื้องต้นให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมยางพาราในระดับกลางน้ าและปลายน้ า 

รายสาขา: เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

 

 

 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๘  

 

 

 

รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ

 (จ านวน ๓ แห่ง) 

 

 

กระทรวงทรัพยากรฯ  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ แห่ง คือ อสส. อสพ. และ ออป.) 

 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขา

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

“บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม  

และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน” 

 

 

 

 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๕๙  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

รายสาขา: บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์  

รายแห่ง: เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ เรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและ    
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจการด าเนินงานในปัจจุบัน 
เพ่ือรองรับทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 
๒. พัฒนาด้านงานวิจัยให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
๓. เพ่ิมบทบาทความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

แผนระยะยาว 
ยกระดับสวนสัตว์เข้าสู่มาตรฐานสากลและรักษามาตรฐานของสวนสัตว์ทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง 

 
    



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๖๐  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

        องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

  

  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจการด าเนินงานในปัจจุบัน 
เพ่ือรองรับทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 
๒. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครฐั ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
ในการค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเชิงพาณิชย์  
๓. จัดท าแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน 
และแผนการพัฒนาองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้านพฤกษศาสตร์ 

แผนระยะยาว 
๑. พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีองค์ประกอบและระบบการบริหารจัดการงานด้านพฤกษศาสตร์
ที่สามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลได้ 
๒. พัฒนาหลักสูตรด้านพฤกษศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศเพ่ือสร้างบุคลากร
ด้านพฤกษศาสตร์ 
๓. พัฒนาห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory) 
ด้านพฤกษศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

        องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   

  

  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: เป็นองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. จัดท าแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว เพื่อให้การแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ที่เกิดขึ้นได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๒. จัดท าและวางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่า โดยการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geological Information System : GIS) มาใช้ในการประมวลผลจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
พ้ืนที่ด้วยเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) เพ่ือปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสวนป่า รวมถึงสต๊อกไม้ในสวนป่าจากฐานข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกันทั้งองค์กร   

แผนระยะยาว 
๑. ด าเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสวนป่า/สต๊อกไม้ในสวนป่า 
๒. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพ่ือลดภาระ
ขององค์กรและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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รัฐวิสาหกิจสาขาสงัคมและเทคโนโลยี (จ านวน ๕ แห่ง) 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ แห่ง คือ วว. และ อพวช.) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ แห่ง คือ ททท. และ กกท.) 

กระทรวงสาธารณสุข  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ อภ.) 

 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสังคมและเทคโนโลยี 
 

 

“มุ่งสง่เสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของประชาชน สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน                        

การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั งในและ

ต่างประเทศ” 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ โดยค านึงถึงความต้องการของตลาด 
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล  
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
๔. ประชาสัมพันธ์งานบริการและเผยแพร่งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม 

แผนระยะยาว 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ
อย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์และสังคม ที่มุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 

รายสาขา: มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของประชาชน  สร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

รายแห่ง: มุ่งพัฒนาองค์กรในการเพ่ิมมูลค่าและความช านาญด้านงานวิจัยและบริการ ถ่ายทอดผลงาน
สู่เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือในงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. สร้าง พัฒนาชิ้นงาน พิพิธภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถ
สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการพัฒนาจากภายในองค์กร 
๒. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม    
และต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่ม   
๕. พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แผนระยะยาว 
๑. ขยายองค์ความรู้ของ อพวช. ไปยังระดับภูมิภาคอย่างทั่วถึง  
๒. จัดท าแผนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครบวงจร 
 

 

 

 

 

 

 

รายแห่ง: พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายเพื่อพัฒนาสู่สังคมฐานความรู้  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของประชาชน  สร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: เป็นองค์กรสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาอย่างยั่งยืน  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย  

รายสาขา: มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของประชาชน สร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรวมถึงติดตามประเมินผลทุกภาคส่วนอุดหนุนผ่านสมาคม
กีฬาอย่างเคร่งครัด 
๒. ด าเนินการตามแผนการบริหารสินทรัพย์ในความดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกีฬา
ของประเทศ 
๔. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างกว้างขวาง 
๕. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินทุนอ่ืนนอกเหนือจากเงินงบประมาณในการก่อสร้าง
สนามกีฬาตามนโยบาย 

แผนระยะยาว 
๑. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศให้มีการบูรณาการและสอดคล้อง
กับข้อก าหนดของสหพันธ์กีฬานานาชาติ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการทุกหน่วยงานด้านกีฬา ร่วมจัดท าแผนบริหารจัดการกีฬาอย่างยั่งยืน 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

    

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

รายสาขา: มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของประชาชน สร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

รายแห่ง:  ส่งเสริม/สนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการตลาด ส าหรับการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์และการประเมินผล
จากการด าเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์พัฒนาเพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่ความมีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมสูง   
๓. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ 
๔. ติดตาม/ก ากับดูแลบริษัทหรือกิจการที่ร่วมทุน  
๕. ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แผนระยะยาว 
๑. จัดท าแผนการตลาดเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมทั้งปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลง 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการเปิดเสรีอาเซียน 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน  
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

องค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรม 

รายสาขา: มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของประชาชน สร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

รายแห่ง: มุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลและรับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์    
ของประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เร่งรัดและติดตามผลการสร้างโรงงานทั้ง ๒ แห่งให้แล้วเสร็จ 
๒. ยกระดับองค์กรให้ได้มาตรฐานการผลิตและด้านบุคลากรตามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก 
๓. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนายาและเวชภัณฑ์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์  
๔. สรา้งเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และการวิจยัพัฒนากับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศและหาแหล่ง
วัตถุดิบในการผลิตยาและเวชภัณฑ์  
๕. จัดท าแผนพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร 
๖. ปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และคลังสินค้าโดยการร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
๗. จัดท าแผนการตลาดเพ่ือพัฒนาตลาดเดิมและขยายสู่ตลาดใหม่ (ภาคเอกชนและตลาดต่างประเทศ)  

แผนระยะยาว 
๑. ยกระดับเป็นองค์กรผู้ผลิตยาก าพร้าหรือวัคซีนที่จ าเป็นต่อคนไทย 
๒. มุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกท้ังในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน  

(จ านวน ๑๐ แห่ง) 

 

กระทรวงการคลัง  

(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙ แห่ง คือ ธอส. ธกส.  

ธพว. ธสน. บสย. บตท. ออมสิน ธอท. และ กรุงไทย) 

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
(รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑ แห่ง คือ สธค.) 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐสาขาสถาบนัการเงิน 

 
“เป็นกลไกของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับ                 

การยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจดัการองค์กรท่ีมั่นคง มมีาตรฐาน 

ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพ” 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน  
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุน
การด าเนินงานภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับชั้นน า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. Benchmarking ประสิทธภิาพการด าเนินงานและคุณภาพการให้บริการและบรหิารจัดการให้ผลการ
ด าเนินงานเทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นคู่เทียบ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายพนักงาน NPL และ NPA  
๒. ปรับ Portfolio Mix เพ่ือเพ่ิมส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย 
๓. มุ่งหารายได้ค่าธรรมเนียมอย่างอ่ืนมาชดเชยค่าธรรมเนียมเงินโอนในประเทศ 
๔. เตรยีมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือนบ้านหรือการเป็น Regional Bank โดยก าหนด
แผนงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพร้อมต่อการแข่งขันและรองรับการเปิด AEC ๒๐๑๕ 
๕. ในการขยายฐานลูกค้า Microfinance และ SME ควรก าหนดแผนงานเพื่อป้องกันหรือรองรับ
ความเสี่ยงด้าน NPL  
๖. สร้างความชัดเจนของแนวทางเพ่ิมทุน 
แผนระยะยาว 
๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท าก าไรและคุณภาพสินทรัพย์ 
๒. ขยายธุรกิจมุ่งสู่ตลาด ASEAN เพ่ือรองรับ AEC ๒๐๑๕  
๓. ขยายฐานลูกค้า Cash Management อย่างต่อเนื่อง 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Cost Efficiency)  
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน  

ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการออมของ
ประชาชน โดยมีการบริหารจัดการ ซึ่งสนับสนุนโดยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารออมสนิธนาคารออมสนิ 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดยส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ผลักดันให้การก ากับดูแลธนาคารออมสินให้อยู่ในระดับเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
๓. ควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ 
๔. ร่วมจัดท าระบบฐานข้อมูลฐานรากลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือสนับสนุนการก าหนด
นโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  

แผนระยะยาว 
๑. มาตรฐานการจัดการ การให้บริการ และประสิทธิภาพการด าเนินงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  
๒. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: มุ่งเน้นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้อย่างทั่วถึงโดยมีระบบข้อมูล
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ขยายสินเชื่อไปสู่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางในส่วนภูมิภาคเพ่ิมขึ้น  
๒. ขยายสาขา/เพ่ิมช่องทางการให้บริการให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้น โดยสร้าง Synergy ระหว่าง SFI  
๓. เร่งแก้ปัญหา NPL และ NPA  
๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ CBS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แผนระยะยาว 
๑. พัฒนาบริการสู่ระบบ e-banking 
๒. ศึกษาและขยายไปสู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เช่น Securitization  
 

    



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๗๒  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชน  
 

 

 

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ิมประสิทธภิาพและความเชี่ยวชาญของพนักงานเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
๓. จัดท าแผนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
อันส่งผลกระทบต่อธนาคารฯ 
๔. ควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ 
๕. ร่วมจัดท าระบบฐานข้อมูลลูกค้าฐานรากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือสนับสนุนการก าหนด
นโยบายในการชว่ยเหลือประชาชนใหเ้ข้าถึงแหล่งเงินทุน  

แผนระยะยาว 
๑. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตรและชนบท ควบคู่
กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร  
๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชน 
๓. จัดท าระบบฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนการก าหนด
นโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๗๓  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: มุ่งสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพทางธุรกิจแต่มีหลักประกัน
ไม่เพียงพอสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง โดยมีการบริหารภาระค้ าประกันที่มีประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง 
๒. น า Risk - Based Pricing มาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม  

แผนระยะยาว 
๑. ขยายรูปแบบการค้ าประกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 
อย่างทั่วถึง 
๒. เป็นศูนย์ข้อมูลและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SME ได้  
 
 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๗๔  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: มุ่งสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง โดยให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างองค์ความรู้และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์และพัฒนาสินเชื่อ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐาน 
๒. แก้ไขปัญหา NPLs อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. ให้ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการ SME อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ไม่ควรปล่อยสินเชื่อในลักษณะเป็นการ Refinance จากสถาบันการเงินอ่ืน  
๕. มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท 
๖. จัดท าระบบฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนการก าหนด
นโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๗. พิจารณาแหล่งเงินทุน  

แผนระยะยาว 
มีระบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานในทุกด้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนระยะยาว 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๗๕  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน  
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: มุ่งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งออก น าเข้า และการลงทุน
ระหว่างประเทศ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทยธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. ศึกษาแนวทางแก้ไขข้อจ ากัดด้านแหล่งเงินทุน  
๒. ทบทวนบทบาทและก าหนดวัตถุประสงค์หลักให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนการให้สินเชื่อ
แก่ผู้ส่งออกรายย่อย (Trade Finance) และสินเชื่อเพ่ือการลงทุน  (Project Finance) 
๓. เร่งรัดการด าเนินงานโครงการ CBS  
๔. พัฒนาการท างานเชิงรุกเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกและนักลงทุนรวมถึงการเตรียม
ความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

แผนระยะยาว 
พัฒนาระบบ IT เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้าบนระบบอิเล็กโทรนิคส์ 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๗๖  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: ทบทวนภารกิจและศึกษาความเหมาะสมในการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

บรรษัทตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศัยบรรษัทตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศัย 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
ศึกษาความจ าเป็นและความเหมาะสมในการควบรวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์  

แผนระยะยาว 
ด าเนินการตามผลการศึกษา 

 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๗๗  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: ระดมเงินออมและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนทางการเงินแก่ประชาชน 
และผู้ประกอบการตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีฐานะการเงินที่มั่นคง  
 

 

 

 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เพ่ิมสัดส่วนการส ารองค่าเพ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้สอดคล้องกับปริมาณสินเชื่อคงค้าง  
๒. บริหารสัดส่วนของสินเชื่อและเงินฝาก ระหว่างลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยให้เหมาะสม 
๓. เร่งด าเนินการแก้ไข พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามฯ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกรรม
ของธนาคาร เช่น เรื่องภาษีอากรต่างๆ ที่ธนาคารฯ ต้องเสียมากกว่าธนาคารพาณิชย์อื่น  
๔. พัฒนาด้านบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือรองรับการแข่งขันที่จะเกิดในอนาคต 
๕. ออกตราสารอิสลาม (ซูกุก) 

แผนระยะยาว 
๑. ศึกษาสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง  
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารอิสลาม (ซูกุก)  
๓. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและหลักศาสนาอิสลาม  
 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 



  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                             ๗๘  

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวสิาหกิจ 

 

ภาพรวม: เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

รายแห่ง: เร่งปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นนิติบุคคล พัฒนาการให้บริการประชาชนในรูปแบบทันสมัย
และมีความหลากหลาย เพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานธนานุเคราะห์ส านักงานธนานุเคราะห์ 

รายสาขา: เป็นกลไกของภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง มีมาตรฐาน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD  
ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 
แผนระยะสั้น 
๑. เร่งปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นนิติบุคคล 
๒. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือท าความเข้าใจต่อพนักงานในแง่ดีของการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นนิติบุคคล 
๓. เตรียมความพร้อมองค์กรในการปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล ได้แก่ การปรับโครงสร้างองค์กร    
การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชี เป็นต้น 
๔. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันทุกหน่วยงานและพัฒนาบุคคลากรในองค์กร
ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. เร่งพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีธรรมาภิบาล 
๖. พัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
๗. เร่งประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

แผนระยะยาว 
๑. เร่งด าเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นนิติบุคคล พร้อมศึกษาการด าเนินธุรกิจในรูปแบบอ่ืนๆ 
๒. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยเร่งการประชาสัมพันธ์และท าการตลาดเชิงรุก 
๓. เพ่ิมบทบาทในการชว่ยเหลือสังคม ประชาชนผู้มีรายได้น้อย มากกว่าโรงรับจ าน าทัว่ไป 
๔. พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพ่ือที่จะสามรถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
   


