
หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและ

พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐโดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการกํากับดูแล   

การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสรางมูลคาเพิ่มใหแก

ทรัพยสินของรัฐ  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย  แผน  กฎหมาย  ระเบียบ  และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและ

พัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 

(๒) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผล  และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานที่สอดคลอง

กับนโยบาย  แผน  กฎหมาย  และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

(๓) ใหคําปรึกษา  เสนอแนะ  และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหารและพัฒนา

องคกรแกรัฐวิสาหกิจ 



หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุนตํ่ากวารอยละหาสิบ

ของทุนทั้งหมด 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 

(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๓) สํานักกฎหมาย 

(๔) สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

(๕) สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 

(๖) สํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ 

(๗) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๑ 

(๘) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๒ 

ขอ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร   

เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  

รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  โดยมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานภายในสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทํา

หนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน   และสนับสนุนการปฏิบั ติงาน 



หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน 

และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ

ยานพาหนะของสํานักงาน 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนการเสริมสราง

วินัยและรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 
(๕) ดําเนินการดานการใหบริการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา  

ผลงานของสํานักงานที่ไมไดเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนศูนยดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศดานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน  ตลอดจน

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน  ใหสอดคลองกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

(๓) วางแผน  พัฒนาและบริหารจัดการโครงการสวนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ   

(๔) สนับสนุน  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และฝกอบรมเกี่ยวกับการนําระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  เพื่อรองรับขอมูลรัฐวิสาหกิจ  ใหแกรัฐวิสาหกิจ  สวนราชการ   
และเจาหนาที่ของสํานักงานที่เกี่ยวของ 



หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๘ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการ

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวของ  ใหสอดคลองกับนโยบาย  แผน  
มาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ   

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ 
สวนราชการใดโดยเฉพาะ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจางผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิ  รวมทั้งเง่ือนไขสัญญาจาง 
(๔) ใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตราเงินเดือนของผูบริหารสูงสุด  พนักงาน  และ

ลูกจางรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนคาตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(๕) สนับสนุนและใหคําปรึกษาดานกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๙ สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบประเมินผล  และกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจใหเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน 
(๓) วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
(๔) ใหคําปรึกษาแกรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกจิ 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานใหสอดคลองกับแผนบริหาร

ราชการแผนดิน  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติตาม
แผนงานและโครงการของหนวยงานตาง ๆ  ในสังกัดสํานักงาน 



หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) เสนอแนะนโยบาย  แผน  และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  

รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจตามนโยบาย  แผน  และมาตรการดังกลาว 

(๓) เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ  ในการบริหารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยสินของรัฐ 

(๔) ประมวลผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อใชในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 

(๕) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการนําสงรายไดแผนดิน 

(๖) ศึกษาระบบเงินเดือน  คาตอบแทน  สวัสดิการ  และประโยชนตอบแทนของรัฐวิสาหกิจ  

เพื่อกําหนดกรอบอัตราเงินเดือนของผูบริหารสูงสุด  พนักงาน  และลูกจางรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจน

คาตอบแทนของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุน 

ตํ่ากวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการรวมทุนของรัฐ  รวมทั้งการจัดหาเงินเพื่อรวมทุน

ในกิจการที่รัฐถือหุนตํ่ากวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  การแตงต้ัง  และการกํากับดูแลกรรมการผูแทน

กระทรวงการคลังและกรรมการอื่นในรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในกิจการ

ที่รัฐถือหุนตํ่ากวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด 

(๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ  ๑  รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจกลุมเกษตร  กลุมสังคมและ

เทคโนโลยี  กลุมพาณิชยและบริการ  และกลุมขนสง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งประเมินผล

รัฐวิสาหกิจรายแหง  เพื่อใชประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ตามนโยบายของรัฐ 

(๒) เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่กํากับดูแล 



หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการบริหาร
จัดการ  การปรับโครงสรางทางการเงิน  การลงทุน  งบลงทุน  และการจัดต้ัง  ยุบ  ควบรวม  และโอน
รัฐวิสาหกิจ 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นในการระดมทุนและการกระจายหุน 
ในตลาดหลักทรัพย 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิและกําไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) ดําเนินการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยูในความรับผิดชอบ 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๓ สํานักพัฒนารัฐ วิสาหกิจ   ๒   รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจกลุมสถาบันการเ งิน   

กลุมสาธารณูปการ  กลุมอุตสาหกรรม  กลุมส่ือสาร  และกลุมพลังงาน  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งประเมินผล

รัฐวิสาหกิจรายแหง  เพื่อใชประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐ 
(๒) เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่กํากับดูแล 
(๓) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการบริหาร

จัดการ  การปรับโครงสรางทางการเงิน  การลงทุน  งบลงทุน  และการจัดต้ัง  ยุบ  ควบรวม  และโอน
รัฐวิสาหกิจ 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นในการระดมทุนและการกระจายหุน 
ในตลาดหลักทรัพย 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิและกําไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) ดําเนินการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยูในความรับผิดชอบ 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง  เพ่ือให
สอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


