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ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังน้ี 
1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่ เกี่ยวกับการบริหาร 

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. ก า กั บ  ดู แ ล  ติ ดตาม  ประ เมิ นผล  และพัฒนารั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ มี ก า รด า เ นินง าน 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. ให้ ค าปรึ กษ า  เสนอแนะ และ ให้ ความ ช่วย เห ลือด้ าน วิชาการของการบริ ห า ร 

และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
4. ด า เ นินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐ วิสาหกิจและกิจการที่ รั ฐถือหุ้นต่ าก ว่า 

ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 
บริหารและพัฒนารั ฐ วิสาหกิ จและห ลักทรัพย์ ของรั ฐ  โดยการ เสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ค่านิยม 
ส. สามัคคี ค. ความรับผิดชอบ ร. ระเบียบวินัย 

  



นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

2 
 

กรอบแนวคิด สคร. 4.0 พลัส (SEPO 4.0+) ส าหรับปี 2560 - 2564 
กรอบแนวคิด SEPO 4.0+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ SEPO 4.0+ ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่  

1. Strategy คือ การขับเคล่ือนงานโดยยึดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ด้าน
รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล มีกระบวนการ
ด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ ขับเคล่ือนด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0  

3. Partnership คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการท างาน เน้นกลไกประชารัฐ 
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 

4. Organization คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถ โดยน าหลักการ SAMART 
(สามารถ) มาใช้พัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill – Attitude – Morale – Appearance – Reliability – Teamwork และมี
ความสุข ปรับปรุงกระบวนงานให้กระชับ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “Do Less For More” ขับเคล่ือนด้วย 
IT และนวัตกรรม  

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุตามพันธกิจ  

ในการพัฒนาและเพิ ่มม ูลค ่าร ัฐว ิสาหก ิจและหลักทร ัพย ์ของร ัฐ รวมทั ้งการส ่ง เสร ิมและสนับสนุน  
การให้เอกชนร่วมลงท ุนในกิจการของร ัฐได ้อย่างยั ่งย ืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพ ัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบ ับที ่ 12 จ ึง ได ้ก าหนดประเด ็นย ุทธศาสตร์  
ในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังน้ี 

1. พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
2. บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประเทศ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าใน 

การด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เช่ือถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
5. พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ

สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างองค์กร  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปน้ี  
๑. ส านักงานเลขานุการกรม  
๒ กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑  
๓. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒  
๔. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓  
๕. กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๗. ส านักกฎหมาย  
๘. ส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
๙. ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ  
๑๐. ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ  
๑๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
๑๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้  
๑. ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงานและราชการ 

ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด โดยเฉพาะ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง  
๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน  
๒) ด าเนินการเก่ียวกับการช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงาน  
๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของส านักงาน  
๔) ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างวินัย

และรักษาระบบคุณธรรมของส านักงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ  
๕) ด าเนินการด้านการให้บริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า 

ผลงานของส านักงานที่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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๒. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

๑) วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
รายแห่ง เพื่อใช้ประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามนโยบายของรัฐ  

๒) เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแล  
๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหาร

จัดการ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การลงทุน งบลงทุน และการจัดตั้ง ยุบ ควบรวม และโอนรัฐวิสาหกิจ  
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนในการระดมทุนและการกระจายหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์  
๕) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดสรรก าไรสุทธิและก าไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ  
๖) ด าเนินการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
๓. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน สาขาสาธารณูปการ สาขา

ส่ือสาร และสาขาสังคมและเทคโนโลยี โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
๑) วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

รายแห่ง เพื่อใช้ประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามนโยบายของรัฐ  
๒) เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแล  
๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหาร

จัดการการปรับโครงสร้างทางการเงิน การลงทุน งบลงทุน และการจัดตั้ง ยุบ ควบรวม และโอนรัฐวิสาหกิจ  
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนในการระดมทุนและการกระจายหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์  
๕) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดสรรก าไรสุทธิและก าไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ  
๖) ด าเนินการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
๔. กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน สาขาเกษตร และสาขา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
๑) วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

รายแห่ง เพื่อใช้ประกอบการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามนโยบายของรัฐ  
๒) เสนอแนะการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่ก ากับดูแล  
๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหาร

จัดการ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การลงทุน งบลงทุน และการจัดตั้ง ยุบ ควบรวม และโอนรัฐวิสาหกิจ  
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนในการระดมทุนและการกระจายหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์  
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๕) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดสรรก าไรสุทธิและก าไรสะสมของรัฐวิสาหกิจ  
๖) ด าเนินการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
๕. กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

๑) จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ  

๒) ศึกษา วิเคราะห์โครงการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ  

๓) จัดท าร่างมาตรการหรือแนวทางด้านการเงินหรือการคลังในการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

๔) พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนด  

๕) ติดตามผล รายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนด  

๖) ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และด าเนินการให้มี 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้มีความรู้ และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

๗) ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ และค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

๘) ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

๙) บริการข้อมูลรายช่ือผู้เช่ียวชาญในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการ  

๑๐) บริการข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ

กฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ 
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมอบหมายในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
๑) เป็นศูนย์ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านรัฐวิสาหกิจ  
๒) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานตลอดจนบริหาร

จดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของกระทรวง  

๓) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการส่วนขยายระบบงานของระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ  

๔) สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และฝึกอบรมเกี่ยวกับการน าระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ ให้แก่รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

๗. ส านักกฎหมาย มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
๑) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการ

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย  แผน มาตรการเกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  

๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา 
งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ  

๓) ด าเนินการเก่ียวกับการจ้างผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเงื่อนไขสัญญาจ้าง  
๔) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดกรอบอัตราเงินเดือนของผู้บริหารสูงสุด  พนักงานและ

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
๕) สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
๘. ส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

๑) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลและก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจของรัฐวิสาหกิจให้เช่ือมโยงกับผลการด าเนินงาน  
๓) วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม  
๔) ให้ค าปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  
๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
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๙. ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานให้สอดคล้องกับแผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติตามแผนงาน
และโครงการของหน่วยงาน ต่าง ๆ ในสังกัดของ สคร)  

๒) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
ด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจตามนโยบาย แผน และมาตรการดังกล่าว  

๓) เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของรัฐ  
๔) ประมวลผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ  
๕) เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการน าส่งรายได้แผ่นดิน  
๖) ศึกษาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนของรัฐวิสาหกิจ  

เพื่อก าหนด กรอบอัตราเงินเดือนของผู้บริหารสูงสุด พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนค่าตอบแทนของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ  

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

๑๐. ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ า

กว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด  
๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการร่วมทุนของรัฐ รวมทั้งการจัดหาเงินเพื่อร่วมทุน

ในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด  
๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การแต่งตั้ง และการก ากับดูแลกรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลังและกรรมการอ่ืนในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในกิจการที่รัฐถือหุ้น
ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด  

๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

๑๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงาน ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

๑) เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน  

๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในส านักงาน  
๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ  

และหน่วยงานภายในส านักงาน  
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
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๑๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

๑) ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงาน  
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย  

หลักการและแนวคิด  
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังน้ี  
๑.การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีถือเป็นส่วนหน่ึงของการน าหลัก 

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
กล่าวคือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปน้ี 

๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๒. ภารกิจหลักประการหน่ึงของ ส านักงาน ก.พ.ร. คือการส่งเสริมให้ระบบราชการไทย 
น าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและ
ประชาชน นอกจากน้ัน ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยจัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน
ราชการน าไปปฏิบัติในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 
มีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยเกณฑ์ PMQA หมวด ๑ การน าองค์กร กล่าวถึงธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
(Organizational Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลให้การด าเนินงาน ของส่วนราชการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่วนราชการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขององค์การว่าจะด าเนินการด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เพื่อให้การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ของภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรก าหนด
กรอบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ ๔ ด้านส าคัญ ได้แก่  
  



นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

9 
 

๑) นโยบายด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
๒) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๓) นโยบายด้านองค์การ  
๔) นโยบายด้านปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีผลในทางปฏิบัติ  

อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญ  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี  

๑. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ สคร. ทั้งน้ี เพื่อมิให้เกิด 
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ ส่ิงแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายใน สคร.  

๓. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทาง
ปฏิบัติภายใต้กรอบ ดังน้ี (๑) นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม (๒) นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (๓) นโยบายด้านองค์การ (๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม  
นโยบายหลัก  
มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของรัฐในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐให้เกิด

มูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
แนวทางปฏิบัติ  
สร้างกลไกการก ากับดูแลการด าเนินการตามภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย ระเบียบและนโยบายภาครัฐ  
๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

นโยบายหลัก  
๑) ก าหนดนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๒) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง

ต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานของ สคร. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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๓) มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  
มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการส่ือสารกับ สคร. ได้อย่างเหมาะสม  

แนวทางปฏิบัติ  
๑) ก ากับดูแล และออกมาตรการในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ  
๒) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ สคร. ตามพันธกิจอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
๓) จัดให้มีการรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย อย่างเป็นระบบ  
๓. นโยบายด้านองค์การ  

นโยบายหลัก  
๑) สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผล

ผลิตและผลสัมฤทธ์ิในงานที่ได้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างแท้จริง  
๒) ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและวิธีการบริหารความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

ภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)  
๓) สร้างแนวทางการจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์การเพื่อสนับสนุนการก าหนดแผนกลยุทธ์

และการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
๔) ส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดความถูกต้อง ชอบธรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 

เพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
๕) จัดให้การบริหารความเส่ียงตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล (COSO-ERM) พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
๖) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างความโปร่งใส รวมทั้งติดตามโครงการที่ใช้เงินและ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
แนวทางปฏิบัติ  
๑) มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ ชัดเจนและถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคลและมีการรายงานผล 

การปฏิบัติงาน อย่างต่อเน่ือง  
๒) มีการน าผลการประเมินในระดับบุคคลมาเช่ือมโยงกับแรงจูงใจ 
๓) ด าเนินการควบคุม/ลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน โดยการน าระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในมาปฏิบัติ  
๔) พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์การที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ  
๕) ทบทวนคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สคร. อย่างสม่ าเสมอ  
๖) สคร. มีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) และวิธีการประเมินความเส่ียง

ตามหลักการสากล  
๗) เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
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๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
นโยบายหลัก  
๑) ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรด้วยการ

ส่งเสริมระบบคุณธรรม  
๒) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมก าหนดยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึง

สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา  
แนวทางปฏิบัติ  
๑) จัดให้บุคลากรของ สคร. ในทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีความรู้อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติ 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
๒) มีแนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์โดยระบุในคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สคร.  
๓) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรมตามแนวปฏิบัติในคู่มือ

การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สคร.  
๔) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม  
๕) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (work Life Balance)  
๖) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับยึดมั่นในค่านิยมหลักของ สคร.  
๗) ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ  

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี  
เพื่ อ ให้ การปฏิบัติ ง านมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ ดี ของส า นักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังน้ี  
๑. สคร. จะส่ือสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การ

ที่ดีอย่างทั่วถึง  
๒. สคร. จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การ

จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด โดยจะถือว่า 
เป็นวินัยอย่างหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และ
ไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของ สคร. คนใดกระท าการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับน้ี  

๓. สคร. คาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัด
ต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ี ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อาจ
ขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โดยข้อมูลที่ให้น้ัน ให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งน้ี
ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นให้ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทาง การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี  

๔. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  

๕. สคร. จะก าหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัด  
ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ  


