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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานขึ้นตามกรอบแนวทางที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ระยะ ๕ ปี เพ่ือเป็นแนวทางหรือกรอบการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 

 

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร .) จึงมีแนวคิดบน 
หลักการของภารกิจหลักของ สคร. กล่าวคือ บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะ
นโยบาย และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ  
ของรัฐ โดยมีกรอบแนวคิด SEPO 4.0+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญ 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท 
ระบบราชการ 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาซึ่งน าสู่แผนปฏิบัติ
ราชการของ สคร. ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่  

1. Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ด้าน
รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนและสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 และ Thailand 4.0  

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล   
มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ  
ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (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 และมีความสุข ปรับปรุงกระบวนงานให้กระชับ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “Do Less 
For More” ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรม  

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  
(1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน 
 (1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(2.1) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(3.1) จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อก าหนดทิศทางและบทบาท 

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 

(3.2) ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

(3.3) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น
เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน เท่าที่จ าเป็น 

(3.4) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุน 
การลงทุนพัฒนาประเทศ 

(3.5) พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น 
ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

(3.6) ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อน 
ให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) เป้าหมาย  
(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(3.1) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน 
เท่าท่ีจ าเป็น 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

- สงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม 
โดยมุงเนนการใชความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนรวมทั้งการถายทอดความรูดังกลาวไปยัง หนวยงาน
และบุคคลากรของภาครัฐ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

 แนวทางการพัฒนา  
- ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนที่พิเศษพัฒนาสิ่งอ านวย ความสะดวก 
ภายในสถานีเพ่ือรองรับการเดินทางของคนทุกกลุม และยกระดับการพัฒนาสถานีใหเปนศูนยกลางการเดินทาง
ของพ้ืนที่ภายใตแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชน รวมทั้งสงเสริมแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงการคลัง ใหเกิดการใชโครงสรางอัตราคาโดยสารรวมและบัตรโดยสาร 
รวมในระบบขนสงสาธารณะ เพื่อสนับสนุน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากรถสวนบุคคลมาใช
ระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 - ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวม 
 - การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 - มุงเนนการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานใน 11 กิจการ ไดแก
(1) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนสงทางถนน (2) รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง (3) ทาอากาศยาน การขนสง 
ทางอากาศ (4) ทาเรือ การขนสงทางน้ า (5) การจัดการน้ าการชลประทาน การประปา การบ าบัดน้ าเสีย  
(6) การพลังงาน (7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร (8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข (9) โรงเรียน การศึกษา 
(10) ที่อยูอาศัยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง ผูสูงวัย ผูดอยโอกาส หรือ 
ผูพิการ (11) ศูนยนิทรรศการและศูนยการประชุม 
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(2) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น อย่างกระจายและ 

อย่างต่อเนื่อง 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

 แนวทางการพัฒนา  

 - เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้  
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาดมีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ 
จ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ 
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจรครอบคลุมทั้งต้นน้ า  กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึด 
แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 - บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
การเงินให้กับประชากร ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมความรู้ และวินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน น าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกันใน
การลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ในการ ช าระหนี้เพ่ือป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 

- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 - เพ่ิมแหลงเงินทุนทางเลือกในระบบใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย 
เพ่ือชวยลดภาระคาใชจายดอกเบี้ยนอกระบบของประชาชน สงผลใหมีเงินเหลือส าหรับน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต   

(3) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดวยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกตใช  
- บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ 

ผูใชบริการการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
- การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
- การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา  

 - พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน "ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกร 
ขีดสมรรถนะสูง" สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน า นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาใหมีการน าขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบายการตัดสินใจ การบริหาร
จัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและขอมูลระหวาง 
องคกรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชรวมกัน
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐาน
เดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนเพ่ือใหภาคธุรกิจ และผูประกอบการสามารถใช 
ประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ  

- รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษา 
วินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลาง และ
ระยะยาว ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปรงใส ยืดหยุน รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และ
พัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายใน และภายนอก 
รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน 
ตลาดทุน และการประกันภัย สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการน าเทคโนโลยีมาใชใน
การใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงินใหเปนมาตรฐานสากลและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคง และปลอดภัยของระบบการช าระเงินหลักของประเทศ  

- พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความ รวดเร็ว โปรงใส 
เสียคาใชจายนอย ลดขอจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได ตามหลักการ ออกแบบที่เปนสากล 
เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิด ประโยชนสูงสุด  

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบ 
ระบบการบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 

 - ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว  
 - งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน   
 - หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

- บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 - สงเสริมการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการท างาน รวมถึง 
ปรับปรุงระบบการจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ที่ ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และ 
มีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรม  
ที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๒) เป้าหมายรวม 

 เป้าหมายรวมที่ ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้าง
เศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ 
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 
และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัว  
ของภาคการผลิตและบริการ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(๓.๑)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๖ เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

(๓.๒)  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 แผนปฏิบัติการของกระทรวงการคลัง 
 

ส่วนที่ ๓  สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ  

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้ 
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1) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

2) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

3) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร 
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

4) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

5) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มี
คุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

๑) เป้าหมาย 

(1.1) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล 

(1.2) รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างครอบคลุมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

(1.3) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(2.1)  สคร. มีแผนยุทธศาสตร์และน าไปใช้ และทบทวนแผนทุกปี 
(2.2) ทุกรัฐวิสาหกิจมีการก าหนดเป้าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในแผนวิสาหกิจ  
(2.3) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการส าคัญ

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
(2.4) รัฐวิสาหกิจไม่มีปัญหาด้านการเงิน 
(2.5) เงินน าส่งเป็นไปตามเป้าหมาย 
(2.6) ร้อยละการขยายตัวของการลงทุนรัฐวิสาหกิจ 
(2.7) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 
(2.8) มีระบบที่ชัดเจนในการก าหนดแหล่งเงินในการลงทุน 
(2.9) มีหลักเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับเนื้องาน/ความเชี่ยวชาญ/

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(2.10) มีกฎหมายด้านรัฐวิสาหกิจที่มีการบูรณาการและใช้บังคับได้อย่างครอบคลุม 

เท่าท่ีจ าเป็น 
(2.11) มีระบบประเมินผลที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
(2.12) มีระบบแรงจูงใจที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 
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(2.13) ทุกรัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในการคุณธรรมและจริยธรรม 
และน าไปใช้ 

๓) แนวทางการพัฒนา 

 (๓.๑) จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อก าหนดทิศทางและ
บทบาทของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 (๓.๒) ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการ
ในแต่ละปีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

 (๓.๓) สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจโดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุนและ
ศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

 (3.4) พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
ผ่านระบบชดเชยการด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

 (3.5) พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ 
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความ
ต้องการขององค์กร 

 (3.6) เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การ
ด าเนินการและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3.7) พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

 (3.8) เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

 (3.9) ปรับปรุ งและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอ  
ในทุกๆ ด้าน เท่าที่จ าเป็น 

 (3.10) พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
ค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

 (3.11) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

 (3.12) สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมภายในองค์กร 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

(๔.๑) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(๔.2) แผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติ

การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒  
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๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

๑) เป้าหมาย  
(1.1) การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถสร้างมูลค่าเ พ่ิมและ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
(1.2) กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(2.1) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐแล้วเสร็จ และ

น าไปใช้ และมีการปรับปรุง 
(2.2) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐแล้วเสร็จ และน าไปใช้ 

และมีการปรับปรุง 
(2.3) กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐทีมีความจ าเป็นเท่านั้น 
 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
(๓.๒) บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
(๓.๓) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุน

การลงทุนพัฒนาประเทศ 
(3.4) พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มี

ความจ าเป็น ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
(๔.๑) การเพ่ิมมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
(4.2) บริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก (การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มี 

ความจ าเป็นในการถือครอง) 

๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน 

๑) เป้าหมาย 
(1.1) โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐ 

ในภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น 
(1.2) โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

โดยมีการแบ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(2.1) มีแผนยุทธศาสตร์ส่ง เสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐและ Project Pipeline ที่ชัดเจน น าไปใช้ และมีการทบทวน 
(2.2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ที่คณะกรรมการ นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเห็นชอบปีละ 3 โครงการ 
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(2.3) มีกฎ ระเบียบ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน และมีการทบทวนกฎ ระเบียบ  

(2.4) บุคลากรมีความรู้และเข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 

(2.5) มีกรอบการประเมินความเสี่ยงมีความชัดเจนส าหรับโครงการแต่ละประเภท
และน าไปใช้จริง 

(2.6) มีมาตรฐานในการสนับสนุนด้านการเงินให้โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ที่ไม่มี Contingent Liability 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑)  ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 
(๓.๒)  พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และ

เครื่องมือด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น  
(๓.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 

ในกระบวนการร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 
(3.4)  พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทน 

ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
(๔.๑) การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 
(๔.๒) การจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนและติดตามผล 

การด าเนินการตามแผน 

๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

๑) เป้าหมาย 
(1.1) บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SAMART 
(1.2) บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 
(1.3) บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(2.1) บุคลากรของ สคร. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ SAMART ร้อยละ 80 
(2.2) บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้น 
(2.3) บุคลากรของ สคร. ปฏิบัติตามแนวที่สอดคล้องกับคุณธรรม  

อย่างเป็นรูปธรรม 
(2.4) บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART 

และตัวชี้วัดในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART 
รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

(๓.๒) เพ่ิมศักยภาพ ความรู ้ความสามารถให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    ๑๑ 

(๓.๓) ก าหนด พัฒนา และประเมินสมรรถนะเฉพาะ (Competency) 
ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ 

(3.4) พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
(3.5) ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
(3.6) พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 
(3.7) เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สคร. 
(3.8) จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

ภายในองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
(3.9) จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอก

องค์กรในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร.  
(3.10) จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตัดสินใจของผู้บริหาร 

สคร. โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอธิบายได้ 
(3.11) ก าหนดกฎกติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพ่ือลด

การใช้ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ
ของงาน 

(3.12) จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 (4.๑)  พัฒนาบุคลากร สคร. ให้เป็น SAMART 
 (4.๒)  จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
 (4.๓)  จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์บทบาทภารกิจเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร 

 

๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุน 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑) เป้าหมาย  
(1.1) กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ที่ 1 - 4 
(1.2) มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
(1.3) มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   
(2.1) e – สารบรรณเริ่มใช้ระบบ และปรับปรุงตามความเห็น Users 
(2.2) จัดให้มีระบบและใช้งานได้จริง 
(2.3) บุคลากรพอใจกับระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
(2.4) มีรายการครบถ้วน และมีการ Update ตลอด เพ่ือส่งเสริมความพึงพอใจ

ต่อระบบของบุคลากร สคร. 

๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ าเสมอ 
(๓.๒) พัฒนา Platform ใช้ IT และนวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการ

ท างานเพ่ือสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    ๑๒ 

(๓.๓) พัฒนาระบบในการติดตาม ว ิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ ่งที ่มา
กระทบองค์กรอย่างทันการณ์ และเชื่อถือได้ 

(3.4) บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวน
บุคลากรลดลง 

(3.5) พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย 
(User Friendly) และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 

(3.6) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและ 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล 

(3.7) พัฒนาระบบการจั ดการ จั ด เก็ บ รั กษา และสื บค้ นข้ อมู ล 
(Data/Information/ Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

(3.8) ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน 
ให้น้อยลงจนไม่มีการส่งบันทึกภายใน 

(3.9) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงาน
ของ สคร. 

(3.10) จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

(3.11) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและ
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ทันการณ์และปลอดภัย 

(3.12) ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบ
ภารกิจของ สคร. เพิ่มข้ึน 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
(4.1) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  

และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

(4.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ – รัฐวิสาหกิจ (GFMIS - SOE) ด้านฐานข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและข้อมูลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

(4.3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม 

(4.4) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศในศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    ๑๓ 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ล้านบาท) 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 
สคร. ไม่มีรายได ้

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 53,649,800 บาท  
ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

1. เรื่อง บริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
เชิงรุก และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศ 

รวม  5,606,700  
บาท 

- - - - 

โครงการบริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก 
(การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น
ในการถือครอง) 

 5,606,700  
บาท 

- - - - 

2. เรื่อง พัฒนากระบวนงาน
ของ สคร. ให้สามารถ
สนับสนุนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวม  48,043,100 
บาท 

- - - - 

โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) และระบบการบริหาร
จัดการดิจิทัล (Digital Transformation) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 

 26,740,200 
บาท 

- - - - 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    ๑๔ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ – 
รัฐวิสาหกิจ (GFMIS - SOE) ด้านฐานข้อมูล 
ทางการเงิน การบัญชีและข้อมูลงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ 

 1,433,000  
บาท 

- - - - 

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือทดแทนของเดิม 

 19,014,900  
บาท 

- - - - 

โครงการจัดหาระบบริหารจัดการข้อมูล
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) พร้อมติดตั้ง 

 855,000  
บาท 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น    53,649,800 
บาท 

    

 


