


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

 
 

แผนปฏิบัติราชการส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

    หน้า 
หัวข้อ                  
 

บทน า                 ๕ 
 

ส่วนที่ ๑  กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

- กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์                    ๖ 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร                    ๑๑ 
 

ส่วนที่ ๒  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย   ๑๓
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

- ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สคร.       ๑๙  

- ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดินกับ               ๒๙  
แผนปฏิบัติราชการ สคร.        

- แผนที่ยุทธศาสตร์ สคร. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗       ๓๕   

- ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดของ สคร.     ๓๖ 

- ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง         ๓๙ 
กับยุทธศาสตร์ สคร. 
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

                   หน้า                                                                                         
ส่วนที่ ๓     รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการ       ๔๕                              
                นโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ การด าเนินงาน 
และการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
๑. โครงการพัฒนาการก ากับและสร้างความชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
- โครงการสร้างความชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกิจ 
- โครงการพัฒนาการก ากับรัฐวิสาหกิจ 

๒. โครงการแนวทางการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ 
๓. โครงการสร้างความชัดเจนบทบาทและแนวทางการด าเนินงานในรัฐวิสาหกิจรายแห่ง 
- โครงการปรับสถานะโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ให้เป็นนิติบุคคล 
- โครงการย้ายสถานประกอบกิจการและแผนธุรกิจของบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
- โครงการแผนพัฒนาสะพานปลาสมุทรปราการ 

๔. โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๕. โครงการการด าเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔  

๖. โครงการ พัฒนาระบบประเมินผลและส่ ง เสริมประสิทธิภาพรั ฐวิสาหกิจ 
ผ่านระบบแรงจูงใจ 
- โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
- โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร 
- โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ 

ในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ (EVM) 
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผ่านระบบแรงจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน 

๗. โครงการติดตามการปรับปรุ งประสิทธิภาพตามแผนงานของรัฐวิสาหกิจ 
๘ แห่ง ได้แก่  การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การตลาด 
องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การสะพานปลา ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  และธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย  

๘. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบสภาพปัญหาของรัฐวิสาหกิจ (Warning System) 
๙. โครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  
๑๐. โครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  
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- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ  
เชิงรุกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
๑. โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก 
๒. โครงการด าเนินการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพระยะที่ ๑ 

 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ก าหนดนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐอย่างมี  ประสิทธิภาพคุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส 
เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ  

Public Private Partnership (PPP) 

- โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- โครงการพัฒนาการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP  
๒. โครงการการจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองและเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงาน 

ที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
และหลักทรัพย์ของรัฐ 
๑. โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่ อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๒. โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

- โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์
ของรัฐ 

 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบในการท างานของ สคร. ให้สามารถ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตาม เป้าหมาย พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๑. โครงการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลของ สคร. รอบด้าน 

- โครงการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

- โครงการระบบการเป็นพ่ีเลี้ยงของ สคร. 

- โครงการจัดท ากิจกรรมการสร้างความสุขในท่ีท างาน 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
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๒. โครงการร่างพระราชบัญญัติก ากับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... 
๓. โครงการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. (PMQA) 
๕. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ของ สคร. 
- โครงการพัฒนาการจัดท าและติดตามแผนปฏิบัติราชการของ สคร. โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 

- โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน 

- โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE 
๖. โครงการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรเชิงรุก 
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บทน า 
 

ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การวัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานว่าผลการด าเนินงานที่ดีต้องมา
จากการจัดท าแผนที่ดี  โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ต้องเน้นความเชื่อมโยงจากนโยบาย
รัฐบาล ที่ถ่ายทอดมายังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมาย
ผลผลิตระยะยาว  ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการและการก าหนดกิจกรรมท าให้การด าเนินงาน
มีความสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งระบบ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง  
และระดับชาติ   

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดเป้าหมายการให้บริการของ สคร. มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 
และสามารถก าหนดผลผลิตที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับกลุ่มภารกิจ 
กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ สคร. จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ สคร. ป ีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยก าหนดเป้าหมาย 
การให้บริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ และก าหนดเป้าหมาย 
การให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้มี 
การถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ  
การปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 



๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

ส่วนที่ ๑ 
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการ สคร. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จัดท าขึ้นภายใต้แนวคิด หลักการและการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๘๔ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้  
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด 

และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมาย  
และกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่ งมีบทบัญญัติที่ ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและ 
ต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่จะมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค  

(๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  
อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอยู่ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ   

(๑๑) การด าเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ  
ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระท ามิได้  

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้ งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๒.๑ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการตลาด 

๒) พัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม รวมทั้ง 
พัฒนาปัจจัยการผลิตให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยพัฒแนาตลาดเงินและตลาดทุน 
 
 



๗ 
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๓) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์ รวมทั้ง เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน บริหารจัดการด้านการคลัง   
โดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

๒.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง    
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

๑) พัฒนาฐานการลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค   
โดยพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการ 
และอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน และบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิ จ    
ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 

๓. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  
๓.๑ นโยบายการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้ระบุไว้ในนโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ 

ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือสร้างเสถียรภาพของระดับราคา เสถียรภาพทางการคลั งของประเทศ  
และเสถียรภาพของระบบการเงิน เพ่ือให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการขนส่งในระบบรางเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดจน เพ่ิมบทบาทให้ภาคเอกชนในการเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดภาระทางการคลังภาครัฐ 

๓.๒ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ รัฐบาลก าหนด
นโยบายย่อยเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของ สคร. โดยตรง ได้แก่  

 นโยบายย่อยที่ ๑ เศรษฐกิจมหภาค ซึ่งประกอบด้วยแนวนโยบาย ๗ ข้อ ได้แก่   
๑) ด าเน ินการให้ม ีการกระจายรายได ้ที ่เป ็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่       

ของประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ 
๒) ส่งเสร ิมให ้ประชาชนเข้าถ ึงแหล่งเง ินทุนที ่สามารถตอบสนองต ่อ  

ความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๓) พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ 

และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง ปรับปรุงระบบก ากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
ต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 



๘ 
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๔) ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทั้งจากภาษีและที่มิใช่ภาษี 

๕) ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและด าเนินการในกิจการ
ของรัฐ 

๖) ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 
การบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้ง ปฏิรูป
ระบบการก ากับดูแลการลงทุนและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะ เป็น
บริษัทมหาชน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

๗) บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ   

นโยบายย่อยที่  ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่ งประกอบด้วย
แนวนโยบาย ดังนี้  

๑) พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ
อย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพ 

๒) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีสามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม  

๓) พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ  

 
๔. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  

มาตรา ๑๐ กระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน  
การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ านาจด าเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ 
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
และหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง  
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 
 
 
 



๙ 
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๕. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐโดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการก ากับดูแล  
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ทรัพย์สินของรัฐ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

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

(๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร 
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

(๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่า
รอ้ยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
๖. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  

๖.๑ วิสัยทัศน์ - “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 

๖.๒ พันธกิจหลัก ๔ ด้าน ซึ่งถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในสังกัด  ได้แก่ 
๑) เสนอแนะและก าหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  
๒) เสนอแนะและก าหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี  
๓) เสนอแนะและก าหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับ

รายจ่ายและหนี้สาธารณะ  และบริหารพัสดุภาครัฐ   
๔) บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และ

ทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ 
โดยกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย กรมธนารักษ์ 

และ สคร. เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อพันธกิจหลักของกระทรวงการคลังที่  ๔ บริหารที่ราชพัสดุ  
เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย ์และทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ   
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๗. แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 

- เป้าหมายที่ ๑ :       การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (Narrowing Inequality Gap) 
ยุทธศาสตร์ : ๑. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก 

 ๒. การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงและ 
    มีคุณภาพ (Social Safety Net) 

 ๓. การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน 
     อย่างเป็นธรรม 

- เป้าหมายที่ ๒ :   การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness) 

ยุทธศาสตร์ : ๑. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนา
ภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value 
Creation) 

 ๒. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือก้าวสู่เศรษฐกิจระดับ 
ภูมิภาคและระดับโลก 

 ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
การแข่งขัน  

- เป้าหมายที่ ๓ : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
(Ensuring Fiscal Sustainability) 

ยุทธศาสตร์ : ๑. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
 ๒. การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  

ภาครัฐ (Anti-Corruption) 
 ๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ

กระทรวงการคลัง 
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๘. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S๑ บุคลากรส่วนใหญ่ในสายงานหลักมีอายุ 
เฉลี่ยน้อย และเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม  
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 

S๒ เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีสายการบังคับบัญชา
ที่สั้น จึงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
และการสื่อสารภายในองค์กร 

S๓ มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ 
งานที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ 

S๔ สคร. มีข้อมูลและองค์ความรู้เชิงลึกของ
รัฐวิสาหกิจในระบบ GFMIS-SOE และบุคลากร 
ขององค์กร ซึ่งสามารถน ามาใช้เพ่ือการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจได้ 

S๕ ลักษณะงานมีความท้าทาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
และความส าเร็จของงานสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

S๖ มีพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือรองรับ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐที่มีความชัดเจน 

W๑ บุคลากรมีอัตราการเข้า–ออกท่ีสูงท าให้ 
ขาดผู้บริหารในระดับกลาง ส่งผลให้บุคลากร 
ขาดประสบการณ์ ความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือ
ในการปฏิบัติงาน 

W๒ บุคลากรในสายงานสนับสนุนมีจ านวน
บุคลากรประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
(ด้านบัญชี กฎหมาย ตรวจสอบภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

W๓ กฎหมาย สคร. ปัจจุบันยังไม่เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงานที่จะตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ในการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์
ของรัฐ 

W๔ สภาพแวดล้อมในการท างาน (อาคารสถานที่/
อุปกรณ์ส านักงาน) ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

W๕ ขาดการน าข้อมูลสารสนเทศในองค์กรไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

W๖ สคร. ยังขาดการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐต่อหน่วยงานภายนอกและประชาชน
ทั่วไป 

W๗ บุคลากรของ สคร. ยังขาดประสบการณ์ 
และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O๑ รัฐบาลก าหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ  
ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจน
ของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน และการเพ่ิม
บทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนา
เครื่องมือและกลไกการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงวินัย 
การคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ 

O๒ ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงการคลัง 
คือการสร้างความเท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ สคร. 
จะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ 
นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

O๓ รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดท างบแผ่นดิน  
ซึ่ง สคร. มีข้อมูลและองค์ความรู้ในระบบ  
GFMIS-SOE และบคุลากรขององค์กร   
ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ สคร. จะเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ของรัฐวิสาหกิจ 
 

O๔  รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน
ในการร่วมลงทุนและด าเนินการในกิจการของรัฐ
ประกอบกับยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงการคลังคือ
การสนับสนุนและเพ่ิมความสามารถในด้านการ
แข่งขันของประเทศ  

T๑ ปัจจุบันแผนการพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจ 
ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง 
ในการบริหารจัดการแก่รัฐวิสาหกิจ 
T๒ เสถียรภาพของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบ 
ต่อนโยบายการก ากับ ดูแล ติดตาม และพัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
T๓ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องของ
รัฐวิสาหกิจไม่สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัว 
ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

T๔ ระบบราชการขาดการสร้างแรงจูงใจ 
ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ 

T๕ ระบบราชการขาดความคล่องตัว 
ในการสนับสนุนการสร้างศักยภาพในเชิงแข่งขัน
ของรัฐวิสาหกิจ   

T๖ ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอก 
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ท าให้เกิด 
ความล่าช้าในขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว 
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ส่วนที่ ๒ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
รวมทั้งส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

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

(๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร 
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

(๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่า 
ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 
และมาตรการก ากับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุน  
ในกิจการของรัฐ 
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ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ สคร. บรรลุตามพันธกิจ 

สามารถพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ๕ ด้าน 
ดังนี้ 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ การด าเนินงาน 
และการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ด ี

เป้าประสงค์  
๑) รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
๒) รัฐวิสาหกิจมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตัวเองได้  พร้อมทั้ง  

เป็นแหล่งรายได้และกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 
๓) รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่ส่งเสริม สนับสนุนและลดอุปสรรค 

ในการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด 
๑) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการสร้างความชัดเจนบทบาทของ

รัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
๒) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดินของ

รัฐวิสาหกิจ 
๓) ระดับความส า เ ร็ จ ในการ สร้ า งความชั ด เจนในบทบาทและแนวทาง 

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง  
๔) ระดับความส าเร็จของการผลักดันและติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง

ประสิทธิภาพตามแผนงานของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง 
๕) ระดับความส าเร็จในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่) พ.ศ. .... 
๖) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 

คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๗) ระดับความส า เร็ จ ในการส่ ง เสริมและสนับสนุนระบบการประเมินผล 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

๘) ระดับความส าเร็จในการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพปัญหาของ
รัฐวิสาหกิจ 



๑๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

๙) ระดับความส าเร็จในการพิจารณาการอุดหนุนบริการสาธารณะให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
๑๐) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจ 
กลยุทธ์  
๑) ก าหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับ พร้อมทั้ง 

ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
๒) เพ่ิมศักยภาพระบบก ากับดูแลและพัฒนารัฐวิสาหกิจในเชิงรุกและเชิงลึก  

และทันต่อสภาวการณ์ 
๓) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น

เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานและเสริมสร้างระบบธรรมมาภิบาลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ 
๔) พัฒนาระบบประเมินผลให้สามารถน าไปใช้ ได้ กั บรั ฐวิสาหกิจทุกแห่ ง 

อย่างเหมาะสม และมีระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
๕) สร้างระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
๖) พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบการให้เงิน

อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจและด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 
๗) ก าหนดและผลักดันมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนทางการเงินของ

รัฐวิสาหกิจเพ่ือบริการสาธารณะ 
 

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็น
ระบบ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

เป้าประสงค์   
๑) การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสามารถตอบสนองนโยบายรัฐได้อย่างเป็น

ระบบและเป็นไปตามเป้าหมาย  
๒) การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสร้างมูลค่าและผลตอบแทนที่เหมาะสม 

ให้แก่รัฐ 
ตัวชี้วัด  
๑) ระดับความส าเร็จในการประเมินมูลค่าและการศึกษาช่องทางการจ าหน่าย

หลักทรัพย ์
๒) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพ

ระยะที่ ๑ 
กลยุทธ์  
๑) เสนอแนะแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒) บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
๓) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ 
และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์  
๑) เพ่ิมโอกาสการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๒) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
๓) ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด  
๑) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ PPP และสนับสนุนการให้เอกชน

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๒) ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่จะต้องอยู่ภายใต้

บังคับตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กลยุทธ์  
๑) ก าหนดโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือสร้างความชัดเจน 

ในการร่วมลงทุนของประเทศในอนาคต 
๒) พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 
๓) พัฒนากระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ อย่างต่อเนื่อง  
๔) พัฒนาบุคลากรของ สคร. ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ และติดตาม 

การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ  
๕) เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นประโยชน์ ลดปัญหา 

และอุปสรรคในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้ง สร้างการยอมรับแก่ประชาชน 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาลของกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์  
๑) กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง  

มีความเป็นมืออาชีพที่สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการ และการบริหาร
จัดการได ้

๒) กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจด้วย 
หลักธรรมาภิบาลที่ดีและโปร่งใส 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

ตัวชี้วัด  
๑) ระดับความส าเร ็จ ในการประชาสัมพันธ ์การรับสมัครบุคคลเพื ่อเข้าร ับ  

การคัดสรรเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๒) ระดับความส าเร็จ ในการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม ผู ้แทนกระทรวงการคลัง 

และกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาหลักเกณฑ์กลางในการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ 

ของรัฐให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๒) เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง สร้างความตระหนัก

ในบทบาทหน้าที่ ให้แก่กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
๓) พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง 
๔) พัฒนาเครื่องมือการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญให้แก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
๕) ทบทวนระบบแรงจูงใจของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  

ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานและสภาพการณ์ 
 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาลของกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์ 
๑) บุคลากรของ สคร. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
๒) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเอ้ือให้ สคร. และบุคลากรสามารถด าเนินการ 

ได้ดีขึ้น 
๓) บุคลากร สคร. มีความภาคภูมิใจและมีความสุขในการท างาน 
๔) สคร. เป็นที่รู้จักและยอมรับในการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างกว้างขวาง 
ตัวชี้วัด  
๑) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สคร.  
๒) ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการก ากับและพัฒนา

นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๓) ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการปรับปรุง 

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 
๔) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สคร.  
๕) ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.  
๖) ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ สคร. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาบุคลากรของ สคร. อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมทั้ง สร้าง Service Mind 

ของบุคลากร สคร. ให้สามารถให้บริการแก่ส่วนงานภายใน รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความประทับใจ 
๒) มีแผนในการบริหารทรัพยากรด้านบุคลากรที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
๓) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกับภารกิจ

หน้าที่ของ สคร. และมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
๔) สร้างมาตรฐานในการท างานภายใน สคร. ให้มีความชัดเจน ให้สามารถสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ สคร. และเป็นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่ายและเอ้ือประโยชน์และสนับสนุน 

การท างาน 
๖) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีข้ึน 
๗) ประชาสัมพันธ์ผลงานของ สคร. อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การด าเนินงาน และการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ก าหนดทิศทาง 
การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน 
และได้รับการยอมรับ พร้อมทั้ง 
ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมศักยภาพ 
ระบบก ากับดูแลและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจในเชิงรุกและเชิงลึก 
และทันต่อสภาวการณ์ 

- รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง  
เท่าเทียม และเป็นธรรม 
- รัฐวิสาหกิจมีความม่ันคง
ทางการเงินและสามารถเลี้ยง
ตัวเองได้  พร้อมทั้ง เป็นแหล่ง
รายได้และกลไกส าคัญในการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของ
ประเทศอย่างยั่งยืน 

๑. โครงการพัฒนาการก ากับและสร้าง 
ความชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกิจในภาพรวม  
 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แนวทางการสร้างความชัดเจน
บทบาทของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

ส านัก 
นโยบายและ

แผนรัฐวิสาหกิจ 
๒. โครงการแนวทางการพัฒนาที่ดิน 
ที่มีศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนา
ที่ดินของรัฐวิสาหกิจ 

ส านัก 
นโยบายและ

แผนรัฐวิสาหกิจ 
๓. โครงการสร้างความชัดเจนบทบาท 
และแนวทางการด าเนินงานในรัฐวิสาหกิจ 
รายแห่ง ได้แก่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด และโครงการ
แผนพัฒนาสะพานปลาสมุทรปราการ 

ระดับความส าเร็จในการสร้าง 
ความชัดเจนในบทบาทและแนวทาง 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ส านักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๒ 

 
 

๔. โครงการติดตามการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ตามแผนงานของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง ๘ แห่ง 
ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การตลาด 
องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

ระดับความส าเร็จของการผลักดัน
และติดตามความคืบหน้า 
การปรับปรุงประสิทธิภาพตาม
แผนงานของรัฐวิสาหกิจ 

ส านักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ  
๑  ๒ และ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 



๒๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

องค์การสะพานปลา  ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 

ของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและ
พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงาน
และเสริมสร้างระบบ 
ธรรมมาภิบาลที่ดีของรัฐวสิาหกจิ 

รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบ/
หลักเกณฑ์ท่ีส่งเสริม สนับสนุน
และลดอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จในการผลักดัน 
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ส านัก 
กฎหมาย 

๒. โครงการการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
(พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ 

ส านัก 
พัฒนา

รัฐวิสาหกิจ ๒ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบประเมินผล
ให้สามารถน าไปใช้ได้กับรัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งอย่างเหมาะสม และมี
ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ 
ทีส่อดคล้องกับผลการด าเนินงาน 

รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการที่
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 

๑. โครงการพัฒนาระบบประเมินผล 
และส่งเสริมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
ผ่านระบบแรงจูงใจ  

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม 
และสนับสนุนระบบประเมินผล 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ส านักก ากับและ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างระบบ 
การเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไข
ปัญหาของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ 
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 

๑. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบสภาพ
ปัญหาของรัฐวิสาหกิจ (Warning System) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบ
ตรวจสอบสภาพปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 

ส านักนโยบาย 
และ 

แผนรัฐวิสาหกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาและ
สนับสนุนการให้บริกาสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ 
การให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  
และด าเนินการตามระบบ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต่อเนื่อง 

- รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
- รัฐวิสาหกิจมีความม่ันคง
ทางการเงินและสามารถ 
เลี้ยงตัวเองได้ พร้อมทั้ง  
เป็นแหล่งรายได้และกลไก
ส าคัญในการพัฒนาและ 
เพ่ิมศักยภาพของประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

๑. โครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ  
 

ระดับความส าเร็จในการพิจารณา
การอุดหนุนบริการสาธารณะให้แก่
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

ส านักนโยบาย 
และ 

แผนรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ก าหนดและ
ผลักดันมาตรการที่เหมาะสม 
ในการสนับสนุนทางการเงิน 
ของรัฐวิสาหกิจเพ่ือบริการ
สาธารณะ 

๒. โครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจของรัฐ ๓ แห่ง ได้แก่ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย และบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน 
การเพ่ิมทุนให้กับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 

ของรัฐ 

 
 



๒๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ เสนอแนะแนวทาง
การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
ที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุก 
อย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกฎระเบียบ
ทีเ่ป็นอุปสรรคในการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

- การบรหิารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐสามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐได้อย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามเป้าหมาย  
- การบริหารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐสร้างมูลค่าและ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ให้แก่รัฐ 

๑. โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก ระดับความส าเร็จในการด าเนิน 

การประเมินมูลค่าและการศึกษา 
ช่องทางการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 

๒. โครงการด าเนินการกองทุนรวมวายุภักษ์ 
หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพระยะที่ ๑ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลัง 
การแปรสภาพระยะที่ ๑ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 

 
 
 
 



๒๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ก าหนดนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมี   ประสิทธิภาพคุ้มค่าในการด าเนินกิจการ  
มีความโปร่งใสเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ก าหนดโยบาย 
การให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เพื่อสร้าง 
ความชัดเจนในการร่วมลงทุน
ของประเทศในอนาคต 
รวมทั้ง สร้างการยอมรับ 
แก่ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการ 
แนวทาง และเครื่องมือที่เกี่ยวกับ
การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ อย่างต่อเนื่อง 
  

- เพ่ิมโอกาสการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี 
- ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด
จากการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ เพ่ือสนับสนุน
การเจริญเติบโตและพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

๑. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ 
Public Private Partnership  (PPP) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ PPP และสนับสนุน
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 

ส านัก 
ส่งเสริมการร่วม
การงานระหว่าง

ภาครัฐและ
เอกชน 

๒. โครงการการจัดท าร่างกฎหมายล าดับ
รองและเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงาน
ที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระดับความส าเร็จในการเตรียม 
ความพร้อมให้กับหน่วยงานที่จะต้อง
อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ส านัก 
กฎหมาย 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากร
ของ สคร. ให้มีความสามารถ 
ในการวิเคราะห์ และติดตาม
การการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนอย่างเป็น
ระบบ  
กลยุทธ์ที่ ๕ เผยแพร่ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือเป็นประโยชน์ ลดปัญหา 
และอุปสรรคในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักเกณฑ์
กลางในการสรรหากรรมการ 
รฐัวิสาหกิจและหลักทรัพย์ 
ของรัฐ ให้เป็นที่ยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความรู้
ความสามารถรอบด้าน 
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง  
สร้างความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ ให้แก่กรรมการ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ 
ของรัฐ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาเครื่องมือ
การเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญให้แก่
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

- กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง มีความ
เป็นมืออาชีพที่สามารถผลักดัน 
ให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ 
การด าเนินการ และการบริหาร
จัดการได้ 
- กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ บริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจด้วยหลักธรรมาภบิาล 
ที่ดีและโปร่งใส 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการคัดสรรเพ่ือขึ้นบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ 
การรบัสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ 
การคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 

ของรัฐ 

๒. โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  

ระดับความส าเร็จในการจัดสัมมนา/
ฝึกอบรม ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
และกรรมการรฐัวสิาหกิจ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 

ของรัฐ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๕ ทบทวนระบบ
แรงจูงใจของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ 
ของรัฐ ที่สอดคล้องกับ 
ผลการด าเนินงานและ
สภาพการณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบในการท างานของ สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากร
ของ สคร. อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ พร้อมทั้ง สร้าง Service 
Mind ของบุคลากร สคร.  
ให้สามารถให้บริการแก่ส่วนงาน
ภายในรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ให้เกิดความประทับใจ 
กลยุทธ์ที่ ๒ มีแผนในการบริหาร
ทรัพยากรด้านบุคลากรที่ชัดเจน
และมีความต่อเนื่อง 

- บุคลากรของ สคร. มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสม 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมีคุณภาพ 
- บุคลากร สคร. มีความภาคภูมิใจ
และมีความสุขในการท างาน 

๑. โครงการพัฒนาและบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สคร. รอบด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ระบบ 
การเป็นพ่ีเลี้ยงของ สคร. การจัดท า
กิจกรรมการสร้างความสุขในที่ท างาน  
และการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สคร. 

ส านักงาน
เลขานุการกรม

และ 
กลุ่มคุ้มครอง

จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๓  ทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒนากฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกับ
ภารกิจหน้าที่ของ สคร.  
และมีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เอ้ือให้ สคร. และบุคลากร
สามารถด าเนินการได้ดีขึ้น 

๑. โครงการร่างพระราชบัญญัติก ากับ 
และพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติการก ากับและ
พัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ส านักกฎหมาย 

๒. โครงการเตรียมความพร้อมรองรับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัต ิ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จในการเตรียม 
ความพร้อมรองรับผลกระทบ 
จากการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 
 

ส านักกฎหมาย 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างมาตรฐาน 
ในการท างานภายใน สคร.  
ให้มีความชัดเจนให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
สคร. และเป็นตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เอ้ือให้ สคร. และบุคลากร
สามารถด าเนินการได้ดีขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ สคร. 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของ สคร. 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่าย
และเอ้ือประโยชน์และสนับสนุน
การท างาน 
กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้ดีขึ้น 
 

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เอ้ือให้ สคร. และบุคลากร
สามารถด าเนินการได้ดีขึ้น 
  

๑. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สคร. ได้แก่ การพัฒนาการจัดท า 
และติดตามแผนปฏิบัติราชการของ สคร. 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สคร. การพัฒนาระบบเครือ่งคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน และ 
การฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE 

ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๗ ประชาสัมพันธ์
ผลงานของ สคร. อย่างต่อเนื่อง 

สคร. เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
อย่างกว้างขวาง 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน 
และภายนอกองค์กรเชิงรุก 

ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์ สคร. ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

ส านักนโยบาย
และแผน

รัฐวิสาหกิจ 



๒๙ 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
กับแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
นโยบายรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

นโยบายที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ  
๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  
๓.๑.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการ การด าเนินงาน และการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

- กลยุทธ์ที่ ๗ ก าหนดและผลักดันมาตรการ 
ที่เหมาะสมในการสนับสนุนทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือบริการสาธารณะ 

๓.๑.๓ พัฒนาระบบสถาบันการเงินใน 
ประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่  
และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง ปรับปรุงระบบ 
ก ากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงิน 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการ การด าเนินงาน และการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
-   กลยุทธ์ที่ ๗ ก าหนดและผลักดันมาตรการ 

ที่เหมาะสมในการสนับสนุนทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจเพ่ือบริการสาธารณะ 

๓.๑.๕ ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุง
องค์ประกอบและโครงสร้างงบประมาณให้
เหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน 
ในการร่วมลงทนุและด าเนินการในกิจการของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ ๒ : บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่า
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ เชิงรุก  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

- กลยุทธ์ที่ ๑ เสนอแนะแนวทางการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิง
รุกอย่างเป็นระบบ 

- กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ 
ของรัฐ 
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ ๓ : ก าหนดนโยบาย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ  
มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน 

- กลยุทธ์ที่ ๑ ก าหนดโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อสร้างความชัดเจน 
ในการร่วมลงทุนของประเทศในอนาคต 

- กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

- กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการ แนวทาง  
และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ อย่างต่อเนื่อง  

- กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรของ สคร. ให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ และติดตาม 
การการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
อย่างเป็นระบบ  

- กลยุทธ์ที่ ๕ เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ 
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นประโยชน์ 

- กลยุทธ์ที่ ๖ ลดปัญหาและอุปสรรคในการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้ง สร้าง
การยอมรับแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ ๔ : พัฒนาศักยภาพและระบบ 
ธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักเกณฑ์กลางในการ 
สรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของ
รัฐ ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

- กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบ
ด้านอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้ง สร้างความตระหนัก
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ในบทบาทหน้าที่ ให้แก่กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และหลักทรัพย์ของรัฐ 

- กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการก ากับดูแล 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

- กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาเครื่องมือการเข้าถึงข้อมูล 
ที่ส าคัญให้แก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

- กลยุทธ์ที่ ๕ ทบทวนระบบแรงจูงใจของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานและ
สภาพการณ์ 

๓.๑.๖ ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ   
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหาร
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟ้ืนฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้ง  
ปฏิรูประบบการก ากับดูแลการลงทุนและ 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ
รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน  
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกท่ีสามารถสนับสนุน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุน
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ 
ความเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ การด าเนินงาน และการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

- กลยุทธ์ที่ ๑ ก าหนดทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับ 
พร้อมทั้ง ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

- กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมศักยภาพระบบก ากับดูแล 
และพัฒนารัฐวิสาหกิจ ในเชิงรุกและเชิงลึก  
และทันต่อสภาวการณ์  

- กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น
เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานและเสริมสร้างระบบธรรมมาภิบาล 
ที่ดีของรัฐวิสาหกิจ  

- กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบประเมินผลให้สามารถ
น าไปใช้ได้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งอย่างเหมาะสม 
และมีระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่สอดคล้อง
กับผลการด าเนินงาน 

- กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม 
และแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ ๒ : บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่า
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ เชิงรุก  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

- กลยุทธ์ที่ ๑ เสนอแนะแนวทางการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
เชิงรุกอย่างเป็นระบบ 

- กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

๓.๑.๗ บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่น 
ที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถ 
ใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็นประโยชน์  
เช่น กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ กองทุนน้ ามัน 

ยุทธศาสตร์ ๒ : บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่า
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ เชิงรุก  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

- กลยุทธ์ที่ ๑ เสนอแนะแนวทางการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
เชิงรุกอย่างเป็นระบบ 

- กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

๘.  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  
๘.๑.๑  พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง  
เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ 
อย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ๕ : เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบ 
ในการท างานของ สคร. ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจได้ตาม เป้าหมาย พร้อมทั้งมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

- กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ง่ายและเอ้ือประโยชน์และสนับสนุน 
การท างาน 

๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบ 
การบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ ๕ : เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบ 
ในการท างานของ สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตาม
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นโยบายรัฐบาลตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง  

ภารกิจได้ตาม เป้าหมาย พร้อมทั้งมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

- กลยุทธ์ที่ ๒ มีแผนในการบริหารทรัพยากร 
ด้านบุคลากรที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

- กลยุทธ์ที่ ๓ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกับภารกิจ
หน้าที่ของ สคร. และมีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

- กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างมาตรฐานในการท างานภายใน 
สคร. ให้มีความชัดเจน ให้สามารถสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของ สคร. และเป็นตาม 
หลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริม 
การท างานเป็นทีม 

- กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ง่ายและเอ้ือประโยชน์และสนับสนุน 
การท างาน 

- กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ในการท างานให้ดีขึ้น 

๘.๑.๔ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร์ ๕ : เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบ 
ในการท างานของ สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจได้ตาม เป้าหมาย พร้อมทั้งมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรของ สคร.  
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมทั้ง  
สร้าง Service Mind ของบุคลากร สคร.  
ให้สามารถให้บริการแก่ส่วนงานภายใน 
รัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใหเ้กิดความประทับใจ 

- กลยุทธ์ที่ ๒ มีแผนในการบริหารทรัพยากรด้าน
บุคลากรที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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วิสัยทัศน์  เป นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ สคร.

ระบบ KM และศูนย์กลาง
ข้อมูล

การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

การก าหนดมาตรฐาน
ในการท างานของ สคร.

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบบริหารความรู้

การจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตการ

เบิกจ่ายงบประมาณ

- Competency
- HR Scorecard
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- พัฒนาระบบ GFMIS-SOE
- พัฒนา E-Office / E-saraban / E-Filing
- การน าระบบ IT มาใช้ในการจัดท าและติดตามแผนปฏิบัต

ราชการ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

การพัฒนาสถานที่ท างาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
การด าเนินงาน และการบริหารจัดการของ

รัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่า

หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ 
เชิงรุกและเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
ก าหนดนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้

เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมี  
ประสิทธิภาพคุ้มค่าในการด าเนินกิจการ 

มีความโปร่งใสเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
พัฒนาศักยภาพและระบบ
ธรรมาภิบาลของกรรมการ

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5
เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบในการ
ท างานของ สคร. ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม ท่ัวถึง 
เท่าเทียม และเป็นธรรม 
2. รัฐวิสาหกิจมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถเลีย้งตัวเองได้ 
พร้อมท้ัง เป็นแหล่งรายได้และกลไกส าคัญในการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน
3. รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ท่ีส่งเสริม สนับสนุน
และลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

 . การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ
สามารถตอบสนองนโยบายรัฐได้อย่าง
เป็นระบบและเป็นไปตามเป้าหมาย 
 . การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ
สร้างมูลค่าและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ให้แก่รัฐ

 . เพิ่มโอกาสการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 . การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี
 . ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต
และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 . กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ
2. กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
ท่ีดีและโปร่งใส

1. บุคลากรของ สคร. มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
2. ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเอื้อให้ 
สคร. และบุคลากรสามารถด าเนินการได้ดีข้ึน
3. บุคลากร สคร. มีความภาคภูมิใจและ
มีความสุขในการท างาน
4. สคร. เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจอย่างกว้างขวาง

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กรของรัฐวิสาหกิจ
 ระบบประเมินผลการด าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ
 การพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ
 การเพิ่มทุนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ

รัฐวิสาหกิจ

การบริหารจัดการหลักทรัพย์ท่ี
กระทรวงการคลังถือครอง
 การบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก
 การด าเนินการภายหลังการ

แปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ 
หนึ่ง

การสนับสนุนและส่งเสริมการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ
 การพัฒนาการลงทุนร่วมภาครัฐแลเอกชน
 การเตรียมความพร้อมรองรับการด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

การเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
 การสัมมนา/ฝึกอบรม

กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บุคลากร
 แผนพัฒนาบุคลากรรอบด้าน
 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดของ สคร. 
 

ล าดับที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม   

๑) ระดับความส าเร็จในการพิจารณาการอุดหนุน
บริการสาธารณะให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
๒) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเพิ่มทุนให้กับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

๒. รัฐวิสาหกิจมีความม่ันคงทางการเงิน 
และสามารถเลี้ยงตัวเองได้  พร้อมทั้ง  
เป็นแหล่งรายได้และกลไกส าคัญในการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

๑) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการสร้าง
ความชัดเจนบทบาทของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
๒) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการใช้
ประโยชน์และพัฒนาที่ดินของรัฐวิสาหกิจ 
๓) ระดับความส าเร็จในการสร้างความชัดเจน 
ในบทบาทและแนวทางการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจณรายแห่ง 
๔) ระดับความส าเร็จของการผลักดันและติดตาม
ความคืบหน้าการปรับปรุงประสิทธิภาพตามแผนงาน
ของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง 

๓. รัฐวิสาหกิจมีกฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ 
ที่ส่งเสริม สนับสนุน และลดอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

๑) ระดับความส าร็จในการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๒) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม  
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
๓) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
๔) ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบตรวจสอบ
สภาพปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 

๔. การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสามารถ
ตอบสนองนโยบายรัฐได้อย่างเป็นระบบ 
และเป็นไปตามเป้าหมาย  
 

๑) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการประเมินมูลค่า
และการศึกษาช่องทางการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
๒) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการกองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพระยะที่ ๑ 

๕. การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
สร้างมูลค่าและผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ให้แก่รัฐ 
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ล าดับที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๖. เพ่ิมโอกาสการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ

ของรัฐ 
๑) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
PPP และสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 
๒) ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับ
หน่วยงานที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๗. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

๘. ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อสนับสนุน
การเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

๙. กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง  
มีความเป็นมืออาชีพที่สามารถผลักดันให้
องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการ 
และการบริหารจัดการได้ 

๑) ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๒) ระดับความส าเร็จในการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม 
ผู้แทนกระทรวงการคลังและกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๑๐ กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดีและโปร่งใส 

๑๑ บุคลากรของ สคร. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมีคุณภาพ   

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของ สคร. 

๑๒ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเอื้อให้ สคร. 
และบุคลากรสามารถด าเนินการได้ดีข้ึน 

๑) ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติการก ากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๒) ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อม
รองรับผลกระทบจากการปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 
๓) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. 
๔) ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สคร. 

๑๓ บุคลากร สคร. มีความภาคภูมิใจ 
และมีความสุขในการท างาน 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของ สคร. 
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ล าดับที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑๔ สคร. เป็นที่รู้จักและยอมรับในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างกว้างขวาง 
ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
สคร. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง 
กับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ สคร. 
เป้าหมายที่ ๑ :   การลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap)
ยุทธศาสตร์ :   ๑. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ   
ให้แก่คนฐานราก 

๒. การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐาน
ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ (Social Safety Net) 

๓. การกระจายรายได้และ 
การถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ การด าเนินงาน และการบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้ 
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 

เป้าหมายที่ ๒ :  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing 
Competitiveness) 
ยุทธศาสตร์ :  ๑. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ
การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า 
(Value Creation) 

๒. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือก้าวสู่
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 

๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ 3 : ก าหนดนโยบาย ส่งเสริม และสนับสนุน
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส
เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

เป้าหมายที่ ๓ :  การรักษาความยั่งยืนทาง 
การคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
ยุทธศาสตร์ :  ๑. การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง 

๒. การส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption) 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ท างานของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ การด าเนินงาน และการบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้ 
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
ยุทธศาสตร ์2 : บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์
ของรัฐอย่างเป็นระบบ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประเทศ 
ยุทธศาสตร ์4 : พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาล 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  
ยุทธศาสตร์ 5 : เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบ 
ในการท างานของ สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจได้ตาม เป้าหมาย พร้อมทั้งมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง 
กับยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๗ สคร. 

๑. การลดความเหลื่อมล้ า 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Narrowing Inequality Gap) 
 

ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
การด าเนินงาน และการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให้มี
คุณภาพและสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาและสนับสนุน
การให้บริการสาธารณะของ 
รัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะของ 
รัฐวิสาหกิจ และด าเนินการ 
ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
และต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ก าหนดและผลักดัน
มาตรการที่เหมาะสมในการ
สนับสนุนทางการเงินของ 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือบริการสาธารณะ 

๑) โครงการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
๒) โครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ  

๒. การสนับสนุนศักยภาพและ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
(Enhancing Competitiveness) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ๓ : ก าหนดนโยบาย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ 
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ  
มีความโปร่งใสเชื่อถือได้และ 
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ก าหนดโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เพ่ือสร้างความชัดเจนในการร่วม
ลงทุนของประเทศในอนาคต 

๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน 
ในรูปแบบ PPP 
๒) โครงการการจัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรองและเตรียมความพร้อม
ให้กับหน่วยงานที่จะต้องอยู่ภายใต้
บังคับตามพระราชบัญญ ติการให้ 
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๗ สคร. 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และโปร่งใส 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการ 
แนวทาง และเครื่องมือที่เกี่ยวกับ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐอย่างต่อเนื่อง  
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรของ 
สคร. ให้มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ และติดตามการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
อย่างเป็นระบบ  
 

กลยุทธ์ที่ ๕ เผยแพร่ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
เพ่ือเป็นประโยชน์ ลดปัญหา 
และอุปสรรคในการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้ง 
สร้างการยอมรับแก่ประชาชน 
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แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๗ สคร. 

๓. การรักษาความยั่งยืนทาง 
การคลัง (Ensuring Fiscal 
Sustainability) 
 

ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
การด าเนนิงาน และการบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให้มี
คุณภาพและสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืนตาม 
หลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ก าหนดทิศทางการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน  
และได้รับการยอมรับ พร้อมทั้ง 
ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ เพ่ิมศกัยภาพระบบ
ก ากับดูแลและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ในเชิงรุกและเชิงลึก และทันต่อ
สภาวการณ์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น
เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม 
และสนับสนุนการด าเนินงาน 
และเสริมสร้างระบบ 
ธรรมมาภิบาลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบ
ประเมินผลให้สามารถน าไปใช้ 
ได้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
อย่างเหมาะสม และมีระบบ
ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ 
ที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างระบบ 
การเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไข
ปัญหาของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 

๑) โครงการพัฒนาการก ากับ 
และสร้างความชัดเจนบทบาท
รฐัวิสาหกิจในภาพรวม 
๒) โครงการแนวทางการพัฒนา
ที่ดินที่มีศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ 
๓) โครงการสร้างความชัดเจน
บทบาทและแนวทางการด าเนินงาน
ในรัฐวิสาหกิจรายแห่ง 
๔) โครงการติดตามการปรับปรุง
ประสิทธิภาพตามแผนงานของ
รัฐวิสาหกิจรายแห่ง 
๕) โครงการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๖) โครงการการด าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗) โครงการพัฒนาระบบประเมนิผล
และส่งเสริมประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจผ่านระบบแรงจูงใจ 
๘) โครงการจัดท าระบบตรวจสอบ
สภาพปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 
(Warning System) 
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แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๗ สคร. 

 ยุทธศาสตร ์2 : บริหารจัดการ 
และเพ่ิมมูลคา่หลักทรัพย์ของรัฐ 
อย่างเป็นระบบเชิงรุก และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ เสนอแนะแนวทาง
การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
ที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ บริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุก 
อย่างเป็นระบบ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคในการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

๑) โครงการบริหารหลักทรัพย์ 
เชิงรุก 
๒) โครงการด าเนินการกองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลัง 
การแปรสภาพระยะที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาศักยภาพ
และระบบธรรมาภิบาลของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักเกณฑ์
กลางในการสรรหากรรมการ
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความรู้
ความสามารถรอบด้านอย่างเป็น
ระบบ พร้อมทั้ง สร้าง 
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่
ให้แก่กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบ 
การก ากับดูแลและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง 

๑) โครงการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรร 
เพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
๒) โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ 



๔๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๗ สคร. 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาเครื่องมือ 
การเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญให้แก่
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ ทบทวนระบบ
แรงจูงใจของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ของรัฐที่สอดคล้อง
กับผลการด าเนินงานและ
สภาพการณ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 5 : เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรและระบบในการท างาน
ของ สคร. ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจได้ตาม เป้าหมาย 
พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรของ 
สคร. อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
พร้อมทั้ง สร้าง Service Mind 
ของบุคลากร สคร. ให้สามารถ
ให้บริการแก่ส่วนงานภายใน 
รัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
เกิดความประทับใจ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ มีแผนในการบริหาร
ทรัพยากรด้านบุคลากรที่ชัดเจน
และมีความต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้ครอบคลุมกับภารกิจหน้าที่
ของ สคร. และมีความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างมาตรฐาน 
ในการท างานภายใน สคร.  
ให้มคีวามชัดเจน ให้สามารถ
สนับสนุน การปฏิบัติงานของ 
สคร. และเป็นตามหลัก 

๑) โครงการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ สคร.  
รอบด้าน 
๒) โครงการร่างพระราชบัญญัติ
ก ากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๓) โครงการเตรียมความพร้อม
รองรับผลกระทบจากการปรับปรุง
ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. .... 
๔) โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐของ สคร. 
๕) โครงการพัฒนาและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 
๖) โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกองค์กรเชิงรุก 

 



๔๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สคร. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๗ สคร. 

ธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริม
การท างานเป็นทีม 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่าย 
และเอ้ือประโยชน์และสนับสนุน
การท างาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้ดีขึ้น 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ประชาสัมพันธ์
ผลงานของ สคร. อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ๒๕๕๗      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๓ 

โครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

๑ หลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการก ากบัดูแล
รัฐวิสาหกจิมคีวาม
ชัดเจนมากขึ้น

จัดท าแนวทาง
การก ากบัดูแลและ
สร้างความชัดเจน
บทบาทรัฐวิสาหกจิ
ในภาพรวม

๑. ศึกษา/วิเคราะหข์้อมลูการก ากบัดูแล
รัฐวิสาหกจิในปจัจุบนั
๒. พจิารณาก าหนดร่างหลักเกณฑ์และ
แนวทางการสร้างความชัดเจนบทบาท
ของรัฐวิสาหกจิ
๓. หารือกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดท าแนวทางการสร้างความชัดเจน
บทบาทรัฐวิสาหกจิ
๕. น าเสนอแนวทางการสร้างความ
ชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกจิต่อ
ผู้อ านวยการส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
(ผอ. สคร.) เพื่อพจิารณา

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแนวทางการ
สร้างความชัดเจน
บทบาทของรัฐวิสาหกจิ
ในภาพรวม

ไมม่ี ส านกันโยบายและแผน
รัฐวิสาหกจิ

โครงการ

กลยทุธ์ที่ ๑  ก าหนดทศิทางการพัฒนรัฐวิสาหกิจที่ชดัเจน และไดร้ับการยอมรับ พร้อมทั้ง ผลกัดนัใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์
กลยทุธ์ที่ ๒ เพ่ิมศักยภาพระบบก ากับดแูลและพัฒนารัฐวิสาหกิจในเชงิรุกและเชงิลกึ และทนัตอ่สภาวการณ์

โครงการพัฒนาการก ากับและสร้างความชดัเจน
บทบาทรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
- โครงการสร้างความชัดเจนบทบาทรัฐวิสาหกจิ
- โครงการพฒันาการก ากบัรัฐวิสาหกจิ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗

เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๔๖



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี
เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

๒ แผนการพฒันาที่ดิน
รัฐวิสาหกจิ (รายแหง่) 
เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการก ากบั
นโยบายรัฐวิสาหกจิ 
(กนร.)

สรุปรายละเอยีดของ
ที่ดิน ๘ แปลง และ
หารือกบัหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพฒันาที่ดิน
ในภาพรวม

๑. มขี้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัที่ดิน
และแนวทางการใช้ประโยชนท์ี่ดินจาก
รัฐวิสาหกจิ
๒. จัดท าสรุปข้อมลูที่ดินในภาพรวม
๓. มแีนวทางการใช้ประโยชนแ์ละพฒันา
ที่ดิน (รายแหง่) ในเบื้องต้นอย่างนอ้ย ๓ 
แปลง
๔. น าเสนอแนวทางการใช้ประโยชนท์ี่ดิน
ต่อกระทรวงการคลังอย่างนอ้ย ๓ แปลง
๕. น าเสนอแนวทางการใช้ประโยชนท์ี่ดิน
ต่อ กนร. อย่างนอ้ย ๓ แปลง

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแนวทาง
การใช้ประโยชนแ์ละ
พฒันาที่ดินของ
รัฐวิสาหกจิ

ไมม่ี ส านกันโยบายและแผน
รัฐวิสาหกจิ

๓ รัฐวิสาหกจิมแีนวทาง
ในการด าเนนิกจิการที่
ชัดเจน

จัดท าแผนการปรับ
บทบาทของรัฐวิสาหกจิ 
(รายแหง่)

๑. ด าเนนิการได้ระดับ ๒ ทกุโครงการ
๒. ด าเนนิการได้ระดับ ๓ อย่างนอ้ย ๑ 
โครงการ
๓. ด าเนนิการได้ระดับ ๓ ทกุโครงการ
๔. ด าเนนิการได้ระดับ ๔ อย่างนอ้ย ๑ 
โครงการ 
๕. ด าเนนิการได้ระดับ ๔ ทกุโครงการ 
และด าเนนิการได้ระดับ ๕ อย่างนอ้ย ๑ 
โครงการ

ระดับความส าเร็จ
ในการสร้างความชัดเจน
ในบทบาทและแนวทาง
การด าเนนิงานของ
รัฐวิสาหกจิ

ไมม่ี ส านกัพฒันารัฐวิสาหกจิ
 ๒

โครงการแนวทางการพัฒนาที่ดนิที่มศัีกยภาพ
ของรัฐวิสาหกิจ

โครงการสร้างความชดัเจนบทบาทและแนว
ทางการด าเนินงานในรัฐวิสาหกิจรายแหง่
- โครงการปรับสถานะโรงงานยาสูบใหเ้ปน็นติิบคุคล
- โครงการย้ายสถานประกอบกจิการและแผนธุรกจิ
ของบริษทั อู่กรุงเทพ จ ากดั
- โครงการแผนพฒันาสะพานปลาสมทุรปราการ

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๔๗



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี
เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

๔ ส านกัพฒันารัฐวิสาหกนิ
 ๑ และ ๒ และส านกั
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

จัดท า ติดตามและ
รายงานความคืบหนา้
การด าเนนิงานตาม
แผนปรับปรุงและฟื้นฟู
องค์กร

๑. ด าเนนิการได้ระดับ ๓ อย่างนอ้ย ๓ 
โครงการ
๒. ด าเนนิการได้ระดับ ๓ อย่างนอ้ย ๕ 
โครงการ
๓. ด าเนนิการได้ระดับ ๓ ทกุโครงการ
๔. ด าเนนิการได้ตามค่าเปา้หมายที่ ๓ 
และด าเนนิการได้ระดับ ๕ อย่างนอ้ย ๓ 
โครงการ
๕. ด าเนนิการได้ตามค่าเปา้หมายที่ ๓ 
และด าเนนิการได้ระดับ ๕ อย่างนอ้ย ๔ 
โครงการ

โครงการตดิตามการปรับปรุงประสทิธิภาพตาม
แผนงานของรัฐวิสาหกิจรายแหง่
- โครงการติดตามการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนนิงานของการรถไฟแหง่ประเทศไทย
- โครงการติดตามการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนนิงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- โครงการติดตามความคืบหนา้การด าเนนิการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารองค์การคลังสินค้า
ป ี๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๙
- โครงการติดตามการด าเนนิงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ปรับบทบาทขององค์การตลาด 
ป ี๒๕๕๖-๒๕๖๐
- โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนนิงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและ
องค์การสะพานปลา
- โครงการติดตามความคืบหนา้ตาม
แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟกูจิการของธนาคารพฒันา
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย
- โครงการติดตามความคืบหนา้ตามแผน
ยุทธศาสตร์ฟื้นฟกูจิการของธนาคารอสิลามแหง่
ประเทศไทย

ระดับความส าเร็จในการ
ผลักดันและติดตาม
ความคืบหนา้ตามแผน
ปรับปรุงและฟื้นฟู
องค์กรของรัฐวิสาหกจิ

ไมม่ีรัฐวิสาหกจิสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนนิงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๔๘



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี
เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

๕ ๑. เสนอร่างหนงัสือยืนยันร่าง พ.ร.บ. 
คุณสมบติัฯที่ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา (สคก.) พจิารณาแล้วต่อ 
ผอ. สคร. 
๒. เสนอร่างหนงัสือยืนยันร่าง พ.ร.บ. 
คุณสมบติัฯ ที่ สคก.พจิารณาแล้วต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(รมต.กค.) 
๓. รมต.กค. ลงนามในหนงัสือยืนยัน
ร่างกฎหมายไปยัง สคก. 
๔. ครม. ใหค้วามเหน็ชอบร่าง พ.ร.บ. 
คุณสมบติัฯ (ทั้งนี้ จะสามารถด าเนนิการ
ได้ต่อเมื่อ สคก. เสนอร่างกฎหมายต่อ
ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรจุ
เปน็วาระ)
๕. เสนอร่าง พ.ร.บ. คุณสมบติัฯ ต่อวิปส
ภาผู้แทนราษฎร (ทั้งนี้ จะสามารถ
ด าเนนิการได้ต่อเมื่อร่างกฎหมายได้บรรจุ
เปน็วาระในวิปรัฐบาล)

โครงการผลกัดนัร่างพระราชบญัญัตคุิณสมบตัิ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. คุณสมบตัฯิ)

ร่าง พ.ร.บ. คุณสมบติัฯ
และคู่มอื/เอกสาร
ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎหมาย

เสนอร่างกฎหมายต่อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ และ
จัดท าคู่มอืเกี่ยวกบั
การด าเนนิการตาม
กฎหมาย

ระดับความส าเร็จในการ
ผลักดันร่าง
พระราชบญัญัติ
คุณสมบติัมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและ
พนกังานรัฐวิสาหกจิ 
(ฉบบัที)่ พ.ศ....

ไมม่ี ส านกักฎหมาย
กลยทุธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งกับรัฐวิสาหกิจใหเ้ปน็เครื่องมอืที่ชว่ยสง่เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานและเสริมสร้างระบบธรรมมาภบิาลที่ดขีองรัฐวิสาหกิจ 

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๔๙



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี
เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

๖ ๑. รวบรวม/วิเคราะหข์้อมลูที่เกี่ยวข้อง
กบัการก าหนดค่าใช้จ่ายในการก ากบั
สัญญาร่วมการงานของบริษทั ทโีอท ี
จ ากดั มหาชน และบริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)
๒. น าเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอ
อนมุติัแต่งต้ังคณะท างานด าเนนิการตาม 
ม. ๘๔ ว. ๓ (๓)
๓. จัดประชุมคณะท างานเพื่อพจิารณา
หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิติัในการหกั
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตาม ม. ๘๔ ว. ๓ (๓)
๔. น าเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีปฏบิติั
ในการหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตาม ม. ๘๔ 
ว. ๓ (๓)
๕. กระทรวงการคลังใหค้วามเหน็ชอบใน
การหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นตาม ม. ๘๔ 
ว. ๓ (๓)

โครงการการด าเนินการตามพระราชบญัญัติ
องค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยกุระจายเสยีงวิทยโุทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (พ.ร.บ. 
องค์การจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ)

หลักเกณฑ์/วิธีปฏบิติัใน
การหกัค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึ้นจากสัมปทานของ
รัฐวิสาหกจิ

ก าหนดหลักเกณฑ์/วิธี
ปฏบิติัในการหกั
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจาก
สัมปทานของรัฐวิสาหกจิ

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนนิการตาม 
พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ

ไมม่ี ส านกัพฒันารัฐวิสาหกจิ ๒

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๐



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี
เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

๗ รัฐวิสาหกจิมกีารบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ระบบประเมนิผลการ
ด าเนนิงานของ
รัฐวิสาหกจิ

๑. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหข์้อมลู
เกี่ยวกบัผลการด าเนนิงานของ
รัฐวิสาหกจิป ี๒๕๕๖ 
๒. ด าเนนิการจัดท าแผนการด าเนนิงานปี
 ๒๕๕๗ และแผนสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามระบบ SEPA แล้วเสร็จ
๓. จัดท าข้อเสนอรูปแบบการประเมนิ
ที่เหมาะสมกบัรัฐวิสาหกจิตามระบบ 
SEPA 
๔. น าเสนอผลการประเมนิผลการ
ด าเนนิงานรัฐวิสาหกจิประจ าป ีและ
รายงานความคืบหนา้
๕. รายงานผลการด าเนนิโครงการต่อ
ผู้บริหาร

ระดับความส าเร็จ
ในการส่งเสริมและ
สนบัสนนุระบบ
ประเมนิผล
การด าเนนิงานของ
รัฐวิสาหกจิ

๕,๐๐๐,๐๐๐ ส านกัก ากบัและ
ประเมนิผลรัฐวิสาหกจิ

กลยทุธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบประเมนิผลใหส้ามารถน าไปใชไ้ดกั้บรัฐวิสาหกิจทกุแหง่อยา่งเหมาะสม และมรีะบบค่าตอบแทนและแรงจงูใจที่สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบประเมนิผลและสง่เสริม
ประสทิธิภาพรัฐวิสาหกิจผ่านระบบแรงจงูใจ
- โครงการระบบประเมนิคุณภาพรัฐวิสาหกจิ (SEPA)
- โครงการสนบัสนนุรัฐวิสาหกจิด้านการบริหาร
จัดการองค์กร
- โครงการน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มลูค่าเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกจิ (EVM)
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผ่านระบบแรงจูงใจ
ที่ไมเ่ปน็ตัวเงิน (SOE AWARD)

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๑



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี
เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

๘ ระบบตรวจสอบสภาพ
ปญัหาของรัฐวิสาหกจิที่
เหมาะสมเปน็รูปธรรม

จัดท าหลักเกณฑ์
การตรวจสอบสภาพ
ปญัหาของรัฐวิสาหกจิ

๑. ทราบสภาพปญัหาของรัฐวิสาหกจิ
ในปจัจุบนัและผลกระทบ
๒. จัดกลุ่มรูปแบบปญัหาของรัฐวิสาหกจิ
๓. มร่ีางหลักเกณฑ์ตรวจสอบสภาพ
ปญัหาของรัฐวิสาหกจิตามกลุ่มปญัหา
และระบบติดตาม
๔. ที่ปรึกษาด้านพฒันารัฐวิสาหกจิ
ใหค้วามเหน็ชอบหลักเกณฑ์ตรวจสอบ
สภาพปญัหาของรัฐวิสาหกจิและแบบ
รายงานสภาพปญัหา
๕. ผอ. สคร. ใหค้วามเหน็ชอบ
หลักเกณฑ์ตรวจสอบสภาพปญัหาของ
รัฐวิสาหกจิและแบบรายงานสภาพปญัหา

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบสภาพปญัหา
ของรัฐวิสาหกจิ

ไมม่ี ส านกันโยบายและแผน
รัฐวิสาหกจิ

โครงการจดัท าระบบตรวจสอบสภาพปญัหาของ
รัฐวิสาหกิจ (warning system)

กลยทุธ์ที่ ๕  สร้างระบบการเฝ้าระวัง ตดิตาม และแก้ไขปญัหาของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๒



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี
เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

๙ ระบบการใหเ้งินอดุหนนุ
บริการสาธารณะ
รัฐวิสาหกจิที่มี
ประสิทธิภาพ

จัดจ้างที่ปรึกษา
เพื่อด าเนนิการตาม
ระบบ PSO

๑. รัฐวิสาหกจิอย่างนอ้ย ๑ แหง่น าเสนอ
ข้อเสนอการขอรับเงินอดุหนนุประจ าป ี
๒๕๕๘    
๒. สคร. พจิารณาความครบถ้วนของ
ข้อมลูเพื่อน าเสนอคณะกรรมการ PSO 
พจิารณา  
๓. คณะกรรมการ PSO พจิารณา
ข้อเสนอป ี๒๕๕๘ ของรัฐวิสาหกจิ 
๑ แหง่
๔. น าเสนอวงเงินต่อ ครม.  
๕. ครม. ใหค้วามเหน็ชอบวงเงิน

ระดับความส าเร็จในการ
พจิารณาการอดุหนนุ
บริการสาธารณะใหแ้ก่
รัฐวิสาหกจิ

๖,๐๐๐,๐๐๐ ส านกันโยบายและแผน
รัฐวิสาหกจิ

โครงการใหเ้งินอุดหนุนบริการสาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ (PSO)

กลยทุธ์ที่ ๖ พัฒนาและสนับสนุนการใหบ้ริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบการใหเ้งินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจและด าเนินการตามระบบอยา่งมปีระสทิธิภาพ และตอ่เน่ือง

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๓



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ การด าเนินงาน และการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจใหม้คุีณภาพและสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยนืตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดี
เปา้ประสงค์
 ๑. รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการที่มปีระสทิธิภาพตอบสนองตอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีอยา่งครอบคลมุ ทั่วถึง เทา่เทยีม และเปน็ธรรม
 ๒. รัฐวิสาหกิจมคีวามมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตวัเองได ้ พร้อมทั้ง เปน็แหลง่รายไดแ้ละกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอยา่งยั่งยนื
 ๓. รัฐวิสาหกิจมกีฎระเบยีบ/หลกัเกณฑ์ที่สง่เสริม สนับสนุนและลดอุปสรรคในการด าเนินงาน

๑๐ เพิ่มทนุสถาบนัการเงิน
เฉพาะกจิของรัฐได้ตาม
งบประมาณที่ได้รับและ
ตามระยะเวลาที่
สอดคล้องกบัแผนงาน

เบกิจ่ายเพิ่มทนุใหแ้ก ่
ธนาคารพฒันาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารอสิลามแหง่
ประเทศไทย และ
บรรษทัตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย

๑. เพิ่มทนุสถาบนัการเงินเฉพาะกจิ ๑ 
แหง่ได้ภายในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. วิเคราะหติ์ดตามผลการด าเนนิงาน
กอ่นการเพิ่มทนุ ธพว. และ ธอท. 
ภายในปงีบประมาณ ๒๕๕๗ 
๓. เพิ่มทนุสถาบนัการเงินเฉพาะกจิ 
๒ แหง่ได้ภายในปงีบประมาณ ๒๕๕๗
๔. เพิ่มทนุสถาบนัการเงินเฉพาะกจิทั้ง ๓
 แหง่ ภายในปงีบประมาณ ๒๕๕๗  
๕. เพิ่มทนุสถาบนัการเงินเฉพาะกจิทั้ง ๓
 แหง่ ภายในไตรมาส ๓ ปงีบประมาณ 
๒๕๕๗

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนนิการเพิ่มทนุใหก้บั
สถาบนัการเงินเฉพาะกจิ

๔,๖๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ส านกับริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ

โครงการเพ่ิมทนุสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
กลยทุธ์ที่ ๗ ก าหนดและผลกัดนัมาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนทางการเงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือบริการสาธารณะ

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๔



โครงการ เป้าหมายประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด ชือ่ตัวชีว้ัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่๒ บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ เชิงรุก 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ


๑๑ โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก การจ าหน่ายหลักทรัพย์
ของรัฐได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพและมี
แนวทางการจ าหน่าย
หลักทรัพยท์ีเ่ป็น
มาตรฐาน

จัดจ้างทีป่รึกษา
เพือ่ประเมินมูลค่า
การจ าหน่ายหลักทรัพย์
และศึกษาช่องทาง
การจ าหน่ายหลักทรัพย์

๑. ทบทวนร่างขอบเขตและรายละเอียดการจ้างทีป่รึกษา 
(TOR)
๒. น าเสนอร่างTOR ต่อคณะอนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการทีป่รึกษาการจ าหน่ายหลักทรัพย ์
เพือ่พิจารณา
๓. ขออนุมติโครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่ประเมิน
มูลค่าหลักทรัพยแ์ละศึกษาช่องทางการจ าหน่ายและแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดจ้าง ตรวจรับ
๔. ทีป่รึกษาด าเนินการประเมินมูลค่าหลักทรัพยแ์ละศึกษา
ช่องทางจ าหน่าย
๕. ตรวจรับงานของทีป่รึกษา

ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการประเมิน
มูลค่าและการศึกษา
ช่องทางการจ าหน่าย
หลักทรัพย์

ไม่มี ส านักบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ

เป้าประสงค์

๑. การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสามารถตอบสนองนโยบายรัฐได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเป้าหมาย 
๒. การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสร้างมูลค่าและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่รัฐ

กลยุทธ์ที ่๑ เสนอแนะแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐทีเ่หมาะสม  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที ่๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๕



โครงการ เป้าหมายประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด ชือ่ตัวชีว้ัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่๒ บริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ เชิงรุก 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ


กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ

เป้าประสงค์

๑. การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสามารถตอบสนองนโยบายรัฐได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเป้าหมาย 
๒. การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสร้างมูลค่าและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมให้แก่รัฐ

กลยุทธ์ที ่๑ เสนอแนะแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐทีเ่หมาะสม  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที ่๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

๑๒ ไม่มี ส านักบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ

โครงการด าเนินการกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง
 ภายหลังการแปรสภาพระยะที ่๑

๑. กองทุนรวมวายภุักษ์ 
หนึง่ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 
รูปแบบ โครงสร้าง
เงินทุนและข้อก าหนด
ต่างๆ ทีส่อดคล้อง ของ
กองทุนฯ ตามมติ ครม. 
เมือ่วนัที ่๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๖
๒. ผลการศึกษากรอบ
นโยบายการลงทุนของ
กองทุนฯ ภายหลัง
การแปรสภาพ

ศึกษาหลักเกณฑ์
การประเมินผลงาน
บริษัทจัดการกองทุน
และแนวนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวมฯ

๑. ด าเนินการเตรียมความพร้อม
เพือ่แปรสภาพกองทุนฯ แล้วเสร็จ ได้แก่
- การใช้สิทธติามสัญญาให้สิทธใินการซ้ือกองทรัพยสิ์น 
(Call Option) ลงวนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๖
- การลงนามในร่างสัญญาช าระราคาค่าหน่วยลงทุน
ประเภท ข. 
๒. ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในการพิจารณาแปรสภาพ
กองทุนฯ เพือ่ขยายอายกุองทุนฯ และปรับเปล่ียน
วตัถุประสงค์ รูปแบบ โครงสร้างเงินทุนและข้อก าหนดต่างๆ 
ทีส่อดคล้องของกองทุนฯ 
๓. ขยายอายกุองทุนฯ และปรับเปล่ียนวตัถุประสงค์ 
รูปแบบ โครงสร้างเงินทุนและข้อก าหนดต่างๆ ทีส่อดคล้อง
 ของกองทุนฯ 
๔. ศึกษากรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ แล้วเสร็จ
๕. น าเสนอกรอบนโยบายการลงทุนต่อผู้มีอ านาจพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการกองทุน
วายภุักษ์หนึง่ ภายหลัง
การแปรสภาพระยะที ่๑

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๖



เป้าหมายประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

๑๓ มแีนวทาง/หลักเกณฑ์
ที่มคีวามชัดเจน
เกี่ยวกบัการด าเนนิการ
ใหเ้อกชนร่วมลงทนุใน
กจิการของรัฐตาม
กฎหมาย

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ
 และสนบัสนนุในการ
ด าเนนิการใหเ้อกชน
ร่วมลงทนุในกจิการของ
รัฐตามกฎหมาย

๑. รวบรวมข้อมลู/ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ของทกุกระทรวง
๒. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
๓. รับฟงัความคิดเหน็ร่างแผน
ยุทธศาสตร์จากหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง
๔. ปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
๕. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ต่อคณะกรรมการ PPP 
เพื่อพจิารณาอนมุติั

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
PPPและสนบัสนนุการ
ใหเ้อกชนร่วมลงทนุใน
กจิการของรัฐ

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ส านกั
ส่งเสริมการร่วมการ

งานระหว่างภาครัฐและ
เอกชน

โครงการสง่เสริมและสนับสนุนการลงทนุร่วมภาครัฐ
และเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnership 
(PPP)
- โครงการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การใหเ้อกชนร่วม
ลงทนุในกจิการของรัฐตามพระราชบญัญัติการใหเ้อกชน
ร่วมลงทนุในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
- โครงการพฒันาการลงทนุร่วมภาครัฐและเอกชนใน
รูปแบบ PPP

โครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กลยุทธ์ที่ ๕  เผยแพร่ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นประโยชน์ ลดปัญหาและอุปสรรคในการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กลยุทธ์ที่ ๑  ก าหนดโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือสร้างความชัดเจนในการร่วมลงทุนของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการมีความโปร่งใสเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนากระบวนการ แนวทาง และเครือ่งมือที่เก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาบุคลากรของ สคร. ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และติดตามการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ 

เป้าประสงค์
๑. เพ่ิมโอกาสการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๒. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
๓. ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๗



เป้าหมายประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

กลยุทธ์ที่ ๕  เผยแพร่ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นประโยชน์ ลดปัญหาและอุปสรรคในการให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กลยุทธ์ที่ ๑  ก าหนดโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือสร้างความชัดเจนในการร่วมลงทุนของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการมีความโปร่งใสเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนากระบวนการ แนวทาง และเครือ่งมือที่เก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาบุคลากรของ สคร. ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และติดตามการการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ 

เป้าประสงค์
๑. เพ่ิมโอกาสการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๒. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
๓. ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

๑๔ มแีนวทางการปฏบิติั
ตามพระราชบญัญัติการ
ใหเ้อกชนร่วมลงทนุใน
กจิการของรัฐอย่างเปน็
รูปธรรมและเปน็ระบบ

จัดท าแนวทางการ
ปฏบิติัตามกฎหมายและ
จัดสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจใหแ้ก่
บคุลกรและหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๑. ศึกษา/วิเคราะหข์้อมลู
๒. น าเสนอรายละเอยีดข้อมลู
โครงการเพื่อน าเสนอขออนมุติัต่อ
 ผอ. สคร.
๓. ผอ.สคร. อนมุติัการจัดจ้างที่
ปรึกษาเพื่อด าเนนิโครงการ
๔. จัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
๕. น าเสนอแนวทางการปฏบิติัฯ 
ต่อ ผอ. สคร.

ระดับความส าเร็จ
ในการเตรียมความ
พร้อมใหก้บัหนว่ยงานที่
จะต้องอยู่ภายใต้บงัคับ
ตามพระราชบญัญัติการ
ใหเ้อกชนร่วมลงทนุใน
กจิการของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๖

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ส านกักฎหมายโครงการการจดัท าร่างกฎหมายล าดบัรองและเตรียม
ความพร้อมใหกั้บหน่วยงานที่จะตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคับ
ตามพระราชบญัญัตกิารใหเ้อกชนร่วมลงทนุในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๘



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

๑๕ ประชาสัมพนัธ์การรับ
สมคัรบคุคลเข้ารับการ
คัดสรร
เพื่อขึ้นบญัชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกจิ

จัดจ้างบริษทัจ้างเหมา
บริการประชาสัมพนัธ์
ในการรับสมคัรบคุคล
เข้ารับการคัดสรรเพื่อ
ขึ้นบญัชีรายชื่อ
กรรมการรรัฐวิสาหกจิ

๑. จัดท าร่างรายละเอยีดระเบยีบ
วาระการประชุมเกี่ยวกบัการจัดท า
บญัชีรายชื่อฯ ประจ าปแีล้วเสร็จ
๒. คณะกรรมการจัดท าบญัชี
รายชื่อฯ มมีติเหน็ชอบใหด้ าเนนิการ
๓. จัดท ารายละเอยีดการจัดจ้างที่
ปรึกษาและแผนการด าเนนิงาน
๔. น าเสนอผู้มอี านาจของส่วน
ราชการเพื่อพจิารณา
๕. ด าเนนิการประชาสัมพนัธ์
แล้วเสร็จ

ระดับความส าเร็จ
ในการประชาสัมพนัธ์
การรับสมคัรบคุคลเพื่อ
เข้ารับการคัดสรรเพื่อ
ขึ้นบญัชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกจิ

๙๕๐,๐๐๐ ส านกับริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภบิาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ
เปา้ประสงค์
๑. กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง มคีวามเปน็มอือาชพี  ที่สามารถผลกัดนัใหอ้งค์กรพัฒนาการใหบ้ริการ การด าเนินการและการบริหารจดัการได้
๒. กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ บริหารจดัการรัฐวิสาหกิจดว้ยหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีและโปร่งใส
กลยทุธ์ที่ ๑  พัฒนาหลกัเกณฑ์กลางในการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ ใหเ้ปน็ที่ยอมรับจากทกุภาคสว่น 

โครงการประชาสมัพันธ์การรับสมคัรบคุคลเขา้รับ
การคัดสรรเพ่ือขึ้นบญัชรีายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ

กลยทุธ์ที่ ๒  เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบดา้นอยา่งเปน็ระบบ พร้อมทั้ง สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ใหแ้ก่กรรมการ

กลยทุธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการก ากับดแูลและสนับสนุนการปฏบิตังิานของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั 

กลยทุธ์ที่ ๔  พัฒนาเครื่องมอืการเขา้ถึงขอ้มลูที่ส าคัญใหแ้ก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั

กลยทุธ์ที่ ๕  ทบทวนระบบแรงจงูใจของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ ที่สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานและสภาพการณ์ 

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๕๙



ยทุธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภบิาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ
เปา้ประสงค์
๑. กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง มคีวามเปน็มอือาชพี  ที่สามารถผลกัดนัใหอ้งค์กรพัฒนาการใหบ้ริการ การด าเนินการและการบริหารจดัการได้
๒. กรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ บริหารจดัการรัฐวิสาหกิจดว้ยหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีและโปร่งใส
กลยทุธ์ที่ ๑  พัฒนาหลกัเกณฑ์กลางในการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ ใหเ้ปน็ที่ยอมรับจากทกุภาคสว่น 

กลยทุธ์ที่ ๒  เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบดา้นอยา่งเปน็ระบบ พร้อมทั้ง สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ใหแ้ก่กรรมการ

กลยทุธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบการก ากับดแูลและสนับสนุนการปฏบิตังิานของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั 

กลยทุธ์ที่ ๔  พัฒนาเครื่องมอืการเขา้ถึงขอ้มลูที่ส าคัญใหแ้ก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั

กลยทุธ์ที่ ๕  ทบทวนระบบแรงจงูใจของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ ที่สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานและสภาพการณ์ 

๑๖ กรรมการรัฐวิสาหกจิ
ผู้แทน
กระทรวงการคลังและ
รับทราบนโยบายจาก
ภาครัฐและข้อมลูที่ใช้
ในการก ากบัดูแล
รัฐวิสาหกจิรวมทั้ง 
ตระหนกัในบทบาท
หนา้ที่

จัดสัมมนาและฝึกอบรม
ใหแ้กบ่คุคลในบญัชี
รายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกจิและผู้แทน
กระทรวงการคลัง

๑. จัดท ารายละเอยีดโครงการ
อบรม/สัมมนาน าเสนอต่อผู้บริหาร
๒. ผู้บริหารใหค้วามเหน็ชอบในการ
จัดสัมมนา/ฝึกอบรม
๓. จัดเตรียมการสัมมนา/ฝึกอบรม
๔. สามารถด าเนนิการจัดสัมมนา
แล้วเสร็จอย่างนอ้ย ๑ โครงการ
๕. สามารถด าเนนิการจัดสัมมนา
แล้วเสร็จทกุโครงการ และรายงาน
สรุปผลการด าเนนิการจัดสัมมนาต่อ
 ผอ.สคร.

ระดับความส าเร็จใน
การจัดสัมมนา/
ฝึกอบรมบคุคลในบญัชี
รายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกจิและผู้แทน
กระทรวงการคลัง

๓๐๐,๐๐๐ ส านกับริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ

โครงการสมัมนา/ฝึกอบรมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และหลกัทรัพยข์องรัฐ
- โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมบคุคลในบญัชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกจิ
- โครงการสัมมนา/ฝึกอบรมผู้แทนกระทรวงการคลัง
ในรัฐวิสาหกจิและหลักทรัพย์ของรัฐ

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๖๐



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑๗ การพฒันาบคุลากรของ
 สคร. ใหม้คีวามรู้
ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ใหเ้หมาะสมกบัการ
ท างาน

จัดท าและด าเนนิการ
ตามแผนการพฒันา
บคุลากร/กจิกรรม
ใหแ้กบ่คุลากร
ของ สคร.

๑. น าเสนอโครงการแกผู้่บริหาร 
สคร. เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ
๒. ด าเนนิโครงการตามแผนที่
ได้รับความเหน็ชอบ
๓. สามารถด าเนนิโครงการตาม
แผนแล้วเสร็จอย่างนอ้ยจ านวน 
๑ โครงการและรายงานผล
การด าเนนิงานต่อ ผอ.สคร.
๔. สามารถด าเนนิโครงการ
ตามแผนแล้วเสร็จอย่างนอ้ย
จ านวน ๒ โครงการและรายงาน
ผลการด าเนนิงานต่อ ผอ.สคร.
๕. สามารถด าเนนิโครงการ
ตามแผนแล้วเสร็จอย่างนอ้ย
จ านวน ๓ โครงการและรายงาน
ผลการด าเนนิงานต่อ ผอ.สคร.

ระดับความส าเร็จในการพฒันา
บคุลากรตามแผนพฒันาบคุลากร
ของ สคร.

๔๘๕,๐๐๐

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ระบบสนับสนุนการปฏบิตังิานเอ้ือให ้สคร . และบคุลากรสามารถด าเนินการไดด้ขีึ้น

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมศักยภาพบคุลากรและระบบในการท างานของ สคร. ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามภารกิจไดต้ามเปา้หมาย พร้อมทั้งมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เปา้ประสงค์

๑. บคุลากรของ สคร. มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการปฏบิตังิาน  ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายและมคุีณภาพ

๓. บคุลากร สคร. มคีวามภาคภมูใิจและมคีวามสขุในการท างาน
๔. สคร. เปน็ที่รู้จกัและยอมรับในการปฏบิตังิานตามภารกิจอยา่งกว้างขวาง
กลยทุธ์ที่ ๑  พัฒนาบคุลากรของ สคร. อยา่งตอ่เน่ืองและเปน็ระบบ พร้อมทั้ง สร้าง Service mind ของบคุลากร สคร. ใหส้ามารถใหบ้ริการแก่สว่นงานภายใน รัฐวิสาหกิจและผู้ที่เก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดความประทบัใจ
กลยทุธ์ที่ ๒  มแีผนในการบริหารทรัพยากรดา้นบคุลากรที่ชดัเจนและมคีวามตอ่เน่ือง

โครงการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบคุคลของ สคร. 
รอบดา้น
- โครงการพฒันาระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิสู์ง
- โครงการระบบการเปน็พี่เล้ียงของ สคร.
- โครงการจัดท ากจิกรรมการสร้างความสุขในที่ท างาน
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบคุลากร

ส านกัเลขานกุาร
กรม และ

กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๖๑



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒. ระบบสนับสนุนการปฏบิตังิานเอ้ือให ้สคร . และบคุลากรสามารถด าเนินการไดด้ขีึ้น

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมศักยภาพบคุลากรและระบบในการท างานของ สคร. ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามภารกิจไดต้ามเปา้หมาย พร้อมทั้งมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เปา้ประสงค์

๑. บคุลากรของ สคร. มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการปฏบิตังิาน  ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายและมคุีณภาพ

๓. บคุลากร สคร. มคีวามภาคภมูใิจและมคีวามสขุในการท างาน
๔. สคร. เปน็ที่รู้จกัและยอมรับในการปฏบิตังิานตามภารกิจอยา่งกว้างขวาง

๑๘ กฎหมายว่าด้วยการ
ก ากบัและพฒันา
นโยบายรัฐวิสาหกจิ

๑. ปรับปรุงร่าง
กฎหมายเพื่อเสนอ
กระทรวงการคลัง
พจิารณา 
๒. รับฟงัความคิดเหน็
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑. ศึกษา/วิเคราะหแ์ละรวบรวม
ข้อมลู
๒. ก าหนดแนวทางการพจิารณา
ตามข้อสังเกตและปรับปรุง
บทบญัญัติตามร่าง พ.ร.บ. สคร. 
๓. น าเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านกักฎหมาย
๔. น าเสนอที่ปรึกษาด้านพฒันา
รัฐวิสาหกจิ
๕. น าเสนอ ผอ. สคร.

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
ร่างพระราชบญัญัติการก ากบั
และพฒันานโยบายรัฐวิสาหกจิ 
พ.ศ. ....

ไมม่ี ส านกักฎหมายโครงการร่าง พ.ร.บ. ก ากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... (พ.ร.บ. สคร.)

กลยทุธ์ที่ ๓  มแีผนในการบริหารทรัพยากรดา้นบคุลากรที่ชดัเจนและมคีวามตอ่เน่ืองทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎระเบยีบที่เก่ียวขอ้งใหค้รอบคลมุกับภารกิจหน้าที่ของ สคร . และมคีวามเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๖๒



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒. ระบบสนับสนุนการปฏบิตังิานเอ้ือให ้สคร . และบคุลากรสามารถด าเนินการไดด้ขีึ้น

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมศักยภาพบคุลากรและระบบในการท างานของ สคร. ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามภารกิจไดต้ามเปา้หมาย พร้อมทั้งมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เปา้ประสงค์

๑. บคุลากรของ สคร. มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการปฏบิตังิาน  ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายและมคุีณภาพ

๓. บคุลากร สคร. มคีวามภาคภมูใิจและมคีวามสขุในการท างาน
๔. สคร. เปน็ที่รู้จกัและยอมรับในการปฏบิตังิานตามภารกิจอยา่งกว้างขวาง

๑๙ การแกไ้ขบทนยิามค าว่า
 “รัฐวิสาหกจิ” ใน
กฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของ สคร. เพื่อให้
มคีวามชัดเจนยิ่งขึ้น

๑. แต่งต้ังคณะท างาน
เพื่อพจิารณาผลกระทบ
 และวางมาตรการ
การเตรียมความพร้อม
ในการปรับปรุงบท
นยิาม 
๒. ด าเนนิการปรับปรุง
บทนยิามค าว่า 
“รัฐวิสาหกจิ” 
๓. ผลักดันให้
หนว่ยงานภาครัฐอื่น
ปรับปรุงแกไ้ขนยิาม

๑. ศึกษา/รวบรวมข้อมลู
๒. จัดท าแนวทางการด าเนนิการฯ
๓. น าเสนอต่อผู้อ านวยการ
ส านกักฎหมาย
๔. น าเสนอที่ปรึกษาด้านพฒันา
รัฐวิสาหกจิ
๕. น าเสนอ ผอ. สคร.

ระดับความส าเร็จในการเตรียม
ความพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการปรับปรุงร่าง
พระราชบญัญัติวิธีการ
งบประมาณฯ

ไมม่ี ส านกักฎหมายโครงการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจาก
การปรับปรุงร่างพระราชบญัญัตวิิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ....

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๖๓



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒. ระบบสนับสนุนการปฏบิตังิานเอ้ือให ้สคร . และบคุลากรสามารถด าเนินการไดด้ขีึ้น

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมศักยภาพบคุลากรและระบบในการท างานของ สคร. ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามภารกิจไดต้ามเปา้หมาย พร้อมทั้งมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เปา้ประสงค์

๑. บคุลากรของ สคร. มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการปฏบิตังิาน  ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายและมคุีณภาพ

๓. บคุลากร สคร. มคีวามภาคภมูใิจและมคีวามสขุในการท างาน
๔. สคร. เปน็ที่รู้จกัและยอมรับในการปฏบิตังิานตามภารกิจอยา่งกว้างขวาง

๒๐ แนวทางในการพฒันา
องค์กรที่เปน็ไปตาม
เกณฑ์ PMQA และ 
สคร. ด าเนนิการได้
ครบถ้วน

แต่งต้ังคณะท างาน ๒ 
ชุด เพื่อประเมนิ
องค์การด้วยตนเองตาม
 PMQA ระดับพื้นฐาน 
และรายงานผลการ
ด าเนนิงาน

๑. แต่งต้ังคณะท างาน
๒. ทบทวนและปรับปรุงลักษณะ
ส าคัญขององค์กร
๓. อบรมเกี่ยวกบัการด าเนนิการ
ภายใต้ PMQA 
๔. น าเสนอผลการด าเนนิงาน
การพฒันาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ สคร. ต่อ 
ผอ.สคร เพื่อพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบการขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๕. ผอ. สคร. ใหค้วามเหน็ชอบ
การขอรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ระดับความส าเร็จในการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของ สคร.

๒๐๐,๐๐๐ กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร

กลยทุธ์ที่ ๔  สร้างมาตรฐานในการท างานภายใน สคร. ใหม้คีวามชดัเจนใหส้ามารถสนับสนุนการปฏบิตังิานของ สคร . และเปน็ตามหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีพร้อมทั้ง สง่เสริมการท างานเปน็ทมี
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของ
 สคร. (PMQA)

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๖๔



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒. ระบบสนับสนุนการปฏบิตังิานเอ้ือให ้สคร . และบคุลากรสามารถด าเนินการไดด้ขีึ้น

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมศักยภาพบคุลากรและระบบในการท างานของ สคร. ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามภารกิจไดต้ามเปา้หมาย พร้อมทั้งมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เปา้ประสงค์

๑. บคุลากรของ สคร. มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการปฏบิตังิาน  ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายและมคุีณภาพ

๓. บคุลากร สคร. มคีวามภาคภมูใิจและมคีวามสขุในการท างาน
๔. สคร. เปน็ที่รู้จกัและยอมรับในการปฏบิตังิานตามภารกิจอยา่งกว้างขวาง

๒๑ สคร. มรีะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อสนบัสนนุ
การด าเนนิงานของ สคร.

จัดท าแผนแมบ่ท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สคร.รวมทั้ง การ
จัดซ้ือระบบเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และ
ฝึกอบรมการใช้ระบบ IT

๑. สามารถด าเนนิโครงการตาม
แผนแล้วเสร็จจ านวน ๑ โครงการ
๒. สามารถด าเนนิโครงการตาม
แผนแล้วเสร็จจ านวน ๒ โครงการ
๓. สามารถด าเนนิโครงการตาม
แผนแล้วเสร็จจ านวน ๓ โครงการ
๔. สามารถด าเนนิโครงการตาม
แผนแล้วเสร็จจ านวน ๔ โครงการ
๕. สามารถด าเนนิโครงการตาม
แผนแล้วเสร็จจ านวน ๔ 
โครงการและเบกิจ่ายเงิน
งบประมาณได้ร้อยละ ๘๐

ระดับความส าเร็จในการด าเนนิ
โครงการพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ IT
 ของ สคร.

ศุทย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการใชง้านระบบ 
IT ของ สคร. 
- โครงการพฒันาการจัดท าและติดตามแผนปฏบิติั
ราชการของ สคร. โดยใช้ระบบ IT
- โครงการทบทวนแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
สคร. 
- โครงการพฒันาระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่ายและ
ลูกข่ายแบบเสมอืน
- โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE

กลยทุธ์ที่ ๖  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานใหด้ขีึ้น 
๘,๕๖๐,๐๐๐

กลยทุธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหง้่ายและเอ้ือประโยชน์และสนับสนุนการท างาน

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๖๕



เปา้หมายประสงค์ กิจกรรมหลกั ตวัชี้วัด ชื่อตวัชี้วัด งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๒. ระบบสนับสนุนการปฏบิตังิานเอ้ือให ้สคร . และบคุลากรสามารถด าเนินการไดด้ขีึ้น

โครงการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมศักยภาพบคุลากรและระบบในการท างานของ สคร. ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามภารกิจไดต้ามเปา้หมาย พร้อมทั้งมกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เปา้ประสงค์

๑. บคุลากรของ สคร. มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการปฏบิตังิาน  ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายและมคุีณภาพ

๓. บคุลากร สคร. มคีวามภาคภมูใิจและมคีวามสขุในการท างาน
๔. สคร. เปน็ที่รู้จกัและยอมรับในการปฏบิตังิานตามภารกิจอยา่งกว้างขวาง

๒๒ บคุลากรและผู้มส่ีวน
เกี่ยวข้องทั่วไปรู้จักและ
รับทราบการด าเนนิงาน
ของสคร. อย่างถูกต้อง
และเพิ่มขึ้น

จัดกจิกรรมเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ภายใน
และภายนอกองค์กร

๑. มกีารด าเนนิกจิกรรมตาม
แผนงานแล้วเสร็จอย่างนอ้ย ๑ 
กจิกรรม
๒. มกีารด าเนนิกจิกรรมตาม
แผนงานแล้วเสร็จอย่างนอ้ย ๒ 
กจิกรรม
๓. มกีารด าเนนิกจิกรรมตาม
แผนงานแล้วเสร็จอย่างนอ้ย ๓ 
กจิกรรม
๔. มกีารด าเนนิกจิกรรมตาม
แผนงานแล้วเสร็จอย่างนอ้ย ๔ 
กจิกรรม
๕. มกีารด าเนนิกจิกรรมตาม
แผนงานแล้วเสร็จอย่างนอ้ย ๕ 
กจิกรรม

ระดับความส าเร็จในการ
ประชาสัมพนัธ์ สคร. 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ไมม่ี ส านกันโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกจิ

โครงการประชาสมัพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
เชงิรุก

กลยทุธ์ที่ ๗ ประชาสมัพันธ์ผลงานของ สคร. อยา่งตอ่เน่ือง

แผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๖๖




