
๔๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
พัฒนาและยกระดบั
ธรรมาภิบาล 
ในรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีคุณภาพ 
และสามารถเตบิโต
ได้อย่างยั่งยืน 

๑. การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
 

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจได้รับ
ความเห็นชอบ
จาก คนร.  
 

๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ภาพรวม 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. หารือ สศช. กระทรวงเจ้าสังกัดและ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกจิ 
(PAC) 

            

๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ภาพรวมตอ่คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

            

๔. จัดท าบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
สาขาอุตสาหกรรมละพาณิชยกรรม และ
สาขาพลังงาน 

            
 

๕. เสนอบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
สาขาอุตสาหกรรมละพาณิชยกรรม และ
สาขาพลังงาน ต่อ คนร 

            

๖. จัดท าบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สาขาสื่อสาร และ
สาขาเกษตร 

            

๗. เสนอบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สาขาสื่อสาร และ
สาขาเกษตร ต่อ คนร. 

              

๘. จัดท าบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลย ี
สาขาสาธารณูปการ สาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ

              

๙. เสนอบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลย ี
สาขาสาธารณูปการ สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อ คนร. 

              

๑๐. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกจิฉบับ
สมบูรณ์เสนอ PAC และ คนร. 

              

๑๑. รัฐวิสาหกจิน าไปใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานและก าหนดทิศทางองค์กร 
ในการจัดท าแผนวิสาหกิจระยะ ๕ ป ี

              



๔๒ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๒. การตดิตาม 
การเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

รายงานการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ และ
มีการด าเนินการ
เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
ในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจ
เบิกจ่ายลา่ช้า 

๑. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนและการ
ก่อหนี้ ของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ PFMS-
SOE และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเป็น
ประจ าทุกเดือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ AO 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ
และ 
กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑-๓ 

๒. รายงานผลการติดตามการเบิกจ่าย 
งบลงทุนและสถานการณ์ก่อหนี้รัฐวิสาหกิจ 

            

๓. วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

            

๔. จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ AO  
ถึงความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

            

๕. จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ กรณีที่การเบกิจ่ายล่าชา้ 

            

๓. การติดตามเงินน าส่ง
รายไดแ้ผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจ 
และกิจการที่
กระทรวงการคลังถือหุ้น
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

เงินน าส่งรายได้
แผ่นดินสามารถ
จัดเก็บได้ 
ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว ้

๑ ก ากับ ติดตามและรายงานผลการน าส่ง
รายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและจัดท ารายงานผลการน าส่ง
รายได้แผ่นดินเป็นรายเดือน 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ
และ 
กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑-๓ 

๒ ส ารวจข้อมูลทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายรายได้น าส่งรายได้
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ๖๑ ในแต่ละ
เดือน 

             

๓ สร้างความเขา้ใจเป้าหมายและช่วงเวลา
การน าส่งรายได้แผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
รัฐวิสาหกิจ 

              

๔. โครงการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ
(PSO) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

รัฐวิสาหกิจ 
ผู้ให้บริการ
สาธารณะได้รับ
การอุดหนุน
อย่างเป็นธรรม 
และลดภาระ 
ทางการเงิน 
จากการถูกจ ากัด
ค่าบริการ 
ให้ต่ ากวา่ต้นทุน 

๑. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ     
ให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

            ๕.๙๐ ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ
และกอง
พัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑-๓ 

๒. พิจา รณาข้อ เสนอการขอรับ เ งิน
อุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปี ๒๕๖๑ 

            

๓. การจัดท าบันทึกขอ้ตกลงการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

            

๔. รายงานผลการให้บริการสาธารณะ
ประจ าปี ๒๕๖๐ (ครึ่งปี) 

            



๔๓ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕. การก าหนดทักษะ 
ความรู้ ความเชีย่วชาญ
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Skill Matrix) 

กระทรวง 
การคลัง มี Skill 
Matrix เพื่อใช้
ประกอบ 
การพิจารณา 
สรรหากรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดท า Form 
มาตรฐานในการก าหนดทักษะ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ ๒. น าเสนอคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในหลักการการก าหนด Skill Matrix 

            

๓. แจ้งเวียนรัฐวิสาหกิจให้จัดท า Skill 
Matrix  

            

๔. จัดท าสรุป Skill Matrix   
ของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง 

            

๕. น าเสนอ ผอ. สคร. เพื่อให้ความเห็นชอบ             

๖. น าเสนอ คนร.             

๖. โครงการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาล 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(จัดท าบญัชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 

มีประกาศบัญชี
รายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าบัญชีรายชือ่
กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรและ
เพื่อขึ้นบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกจิ 

            ๐.๘๐ ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๗. การตดิตามการ
ด าเนินการตามแผนฟื้นฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจ  
๗ แหง่ 
๑) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
๒) ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 
๓) บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
๔) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 
๕) การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 
๖) องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

ผลการ
ด าเนินงาน รส. 
ดีขึ้น 

๑. ติดตามการด าเนินงานตามมต ิคนร. 
และแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐและ
กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑ – ๓ 

๒. ประเมินผลการด าเนินการ 
ตามแผนการแก้ไขปัญหา 

             

๓. รายงานผลให้ คนร. ทราบ 
(การประชุม คนร. ไม่สามารถก าหนด
ช่วงเวลาได้) 

            - 



๔๔ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๗) บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
๘. การผลักดัน 
ร่างพระราชบญัญตั ิ
การพัฒนาก ากับดแูลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัติ
การพัฒนา 
การก ากับดูแล
และบริหาร
รัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. .... 
ประกาศใช ้

กรอบการด าเนินการฝ่ายบรหิาร - ส านัก
กฎหมาย ๑. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา             

๒. เสนอร่างกลับไปยังคณะรัฐมนตรี             

๓. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบส่ง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

            

กรอบการด าเนินการฝ่ายนิติบญัญตั ิ

๔. ชี้แจงวิป สนช.             

๕. สนช. วาระที ่๑ (ลงมติรับร่าง/ตั้ง กมธ)             

๖. สนช. วาระที ่๒ (ประชุมกรรมาธกิาร)             

๗. สนช. วาระที่ ๓ (ลงมติให้ใช้เป็นกฎหมาย)             

๘. ทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย             

๙. โครงการจ้าง 
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
ระบบค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการ 
คลังมีหลักเกณฑ์
การก าหนด
ค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน ์
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร
สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ 

๑. ขออนุมัติโครงการฯ ต่อ ผอ. สคร.             ๗.๐๐ 
 

ส านัก
กฎหมาย 
 ๒. ด าเนินการจัดจา้งที่ปรึกษาฯ             

๓. ที่ปรึกษาศึกษาระบบคา่ตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ 

            

๔. ด าเนินการตรวจรับผลงานที่ปรกึษาฯ             

๕. ขอความเห็นชองหลักเกณฑ์ต่อ ผอ. สคร.             

 ๑๐. โครงการปรับปรุง
พระราชบญัญตั ิ
คุณสมบัตมิาตรฐาน
ส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม 
 

กระทรวง 
การคลังมี
พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติ
มาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการ 
และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  

๑. ศึกษา รวบรวม             - ส านัก
กฎหมาย ๒. จัดท าประเด็นแก้ไขเสนอ ผอ. สคร.             

๓. จัดท าร่างพระราชบญัญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจฯ ฉบับปรับปรุง 

            

๔. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ 

            



๔๕ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ
ปรับปรุง) 
ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

ฉบับปรับปรุง 

๕. ขอความเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ฉบับปรับปรงุ  
ต่อ กระทรวงการคลัง/ครม. 

            

   ๖. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจฯ ฉบับปรับปรุงประกาศใช ้

              

 ๑๑. การจา้งทีป่รึกษา 
เพื่อจัดท าหลักเกณฑ ์
การประเมินผลบรรษัท
วิสาหกิจแหง่ชาต ิ
ตามแนวทาง 
ของร่างพระราชบญัญตัิ
การพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ... 

หลักเกณฑ ์
การประเมินผล
บรรษัทวิสาหกจิ
แห่งชาติ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             ๗.๓๐ 

 
ส านัก
กฎหมาย 
 

 ๒. ด าเนินการจัดจา้งที่ปรึกษา              

 ๓. ที่ปรึกษาศึกษาและจัดท าหลกัเกณฑ ์
การประเมินผลบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

            

 ๔. ด าเนินการตรวจรับผลงานที่ปรกึษา             

 ๑๒. โครงการ 
การปรับปรุง 
ระบบประเมินผล 
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 
 

รายงานผล
การศึกษาการ
ปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจที่
รองรับร่าง 
พระราชบัญญัต ิ
การพัฒนา การ
ก ากับดแูลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... 
 

๑. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานการศึกษาขั้นต้น 
(Inception Report) 

            ๘.๐๐ 
(เงินฝาก

ค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น
๑๐% ของ

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) 

ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ  
และกอง
พัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑ – ๓ 

๒. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานการศึกษาขั้น
กลาง (Interim Report) 

            

๓. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

            

๔. ที่ปรึกษาจัดท าคู่มือแนวทางการ
ประเมินผลการด าเนินการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

            

 ๕. จัดการสัมมนาเพือ่สร้างความเข้าใจ
และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงระบบประเมินผลฯ 

              

 ๖. สรุปผล 
 
 
 

              



๔๖ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๑๓. โครงการปรับปรุง
ระบบแรงจูงใจของ
พนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
 

รายงานผล
การศึกษาการ
ปรับปรุงระบบ
แรงจูงใจของ
พนักงานและ
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ  
ต่อ ผอ. สคร. 

๑. ขออนุมัติจัดจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา 
การปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงาน
และกรรมการรัฐวิสาหกิจตามแนวทาง 
ที่ สคร. ก าหนด 

            ๔.๕๕๙ 
 

ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

 ๒. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาเพื่อ 
ศึกษาการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ 
ของพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

            

 ๓. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานการศึกษาขั้นต้น             

 ๔. ทีป่รึกษาจัดท ารายงานการศึกษาขั้นกลาง             

 ๕. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์             

 ๖. จัดสัมมนา             

 ๑๔. โครงการ 
การส่งเสริมการสร้าง
ประสิทธภิาพรัฐวิสาหกิจ
ผ่านระบบแรงจูงใจ 
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (SOE 
Award) 

งานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าป ี

๑. ขออนุมัติจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

            ๓.๐๐ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าป ี๒๕๖๐  
แล้วเสร็จ 

            

 

 ๓. คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ประชมุ
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว ้

            

๔. จัดจ้างบริษัทผู้รับจัดงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

              

๕. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าป ี๒๕๖๐ 

              

 



๔๗ 

 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
บริหารจดัการ
หลักทรัพย์ของรัฐ
อย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธภิาพ  
เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสดุ 
แก่ประเทศ 

๑. โครงการบรหิาร
หลักทรัพย์เชงิรุก :  
การจ าหน่ายหลักทรัพย ์
ที่กระทรวงการคลัง 
ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

สามารถจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ไม่มี
ความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

๑. ส่งรายงานผลการตรวจสอบสถานะ 
(Due Diligence) รายงานประเมิน 
มูลค่าหุ้น จ านวน ๘ แห่ง 

            ๙.๕๕ ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ ๒. ส่งรายงานประเมินมูลค่าหุ้นจ านวน ๘ แห่ง             

๓. ส่งรายงานประเมินมูลค่าหุ้นจ านวน ๘ แห่ง             

๔. ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นตอนและวิธี
จ าหน่าย 

            

๕. ตรวจรับงานที่ปรึกษา และขออนุมัต ิ
ต่อ รมว. กค. ในการจ าหน่าย  

            

๖. ด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย ์             

๗. รายงานผลการจ าหนา่ยต่อ
กระทรวงการคลังและถ่ายทอดความรู้ 
ต่อเจ้าหน้าที ่สคร.  

            

๘. รายงานผลการน าเสนอต่อ รมว. กค.             

 ๒. การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

มีแผน
ยุทธศาสตร์ 
การบริหาร
จัดการ
หลักทรัพย ์
ของรัฐ 

๑. รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของรัฐ ในปัจจุบัน 
และที่ผ่านมาในอดีต เช่น เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการถือครอง กฎระเบียบ
ต่างๆ รูปแบบการบริหารจัดการ และ
สถานะในปัจจบุัน 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

   ๒. จัดกลุ่มหลักทรัพย์ของรัฐ 
ในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
การบริหารจัดการของแต่ละกลุ่ม
หลักทรัพย ์

              

   ๓. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
 

              

   ๔. ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐเบื้องต้น 
 

              



๔๘ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

   ๕. น าร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐเสนอแก่คณะผู้บริหาร 
และเจ้าหนา้ที่ สคร. พิจารณาให้ความเห็น
เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผนแม่บทฯ 

             ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

   ๖. จัดท าแผนแมบ่ทการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐท่ีสอด คล้องเหมาะสม
กับสถานะของหลักทรัพย์แต่ละกลุ่ม
ตลอดจนบริบทของประเทศไทยในปัจจบุัน
และน าเสนอผู้มีอ านาจพจิารณา 

              

   ๗. จัดท ารูปเล่มแผนแม่บทการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ และเผยแพร่
ให้กับเจ้าหนา้ที่ สคร. เพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

              

 ๓. โครงการก าหนด 
แนวทางการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมวายภุักษ์ 
หนึ่ง (กองทุนฯ) 

ได้แนวทางการ
ด าเนินงานของ
กองทุนฯ ใหม ่

๑. น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๒. ประชุมหารือกับหนว่ยงานที่เกีย่วกับ
การด าเนินการแปรสภาพกองทุนฯ  
ตามแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

            

๓. ด าเนินการแปลงสภาพกองทุนฯ  
ตามแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

            

 ๔. การจัดตั้งและระดม
ทุนผ่านกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future 
Fund) (กองทุน TFF) 

การจัดตั้งและ
ระดมทุนผ่าน
กองทุน TFF 

๑. คณะที่ปรึกษาฯ ศึกษาหาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่จะน าเข้ามาระดมทนุ  

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
และส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๒. แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อน า
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาระดมทุน 

            

๓. น าเสนอโครงสร้างรูปแบบกองทุน TFF 
และโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่อ
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ  

            

๔. น าเสนอโครงสร้างรูปแบบกองทุน TFF 
และโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

            



๔๙ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ คุ้มค่า
ในการด าเนินกิจการ 
มีความโปร่งใส 
เชื่อถือได้  
และได้รับการยอมรบั
จากทุกภาคส่วน 

๑. โครงจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ  
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชน
ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

๑. ด าเนินการจ้างที่ปรกึษาฯ แล้วเสรจ็ 
(ด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือน ก.ค. ๕๙) 

            ๑๐.๐๐ 

(เงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น
๑๐% ของ

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) 

กองส่งเสริม
การให้
เอกชนร่วม
ลงทุน 
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. ทบทวนแนวทางการคัดเลือกสาขาและ
กิจการที่ควรบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การก ากับดูแลและการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ (ถา้จ าเป็น) 
(ด าเนินการภายในเดือน ส.ค. – ต.ค. ๕๙) 

            

๓. ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
(แผนพัฒนาฯ ๑๒) 

            

๔. รวบรวมกรอบนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของ
แต่ละกระทรวงและพิจารณาความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา ๑๒ฯ  

            

๕. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 

            

๖. เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความ
เห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร์ และ
หลักเกณฑ์และวิธีการการรับฟังความคิดเห็น
จากหนว่ยงานภาครัฐและสาธารณชน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

            

๗. รับฟังความเห็นจากหน่วยงานของรัฐและ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง 
 

            

๘. พิจารณาปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 

            

๙ เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ คณะรัฐมนตรี และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

            

 ๑๐. ติดตามความคืบหน้ารายการโครงการ 
(Project Pipeline) ตามแผนยุทธศาสตร์และ
ร่วมพิจารณาแนวทางการเร่งรัดให้โครงการ
เป็นไปตามแผนงาน 

            



๕๐ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๒. โครงการว่าจา้ง 
ที่ปรึกษาเพื่อทบทวน
พระราชบญัญตัิการให้
เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รายงานปัญหา 
ข้อจ ากัด 
อุปสรรค  
พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะ  
ที่เกิดขึ้นนจาก
การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบัติ
ตาม พ.ร.บ.  
ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ 
 

๑. ขอรับหลักการในการทบทวน พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ จาก
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

            ๕.๕๐ กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. วิเคราะห์ประเด็นในการทบทวน 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

            

๓. ก าหนดประเด็นในการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญัหา ข้อจ ากัด และ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
(การรับฟังปัญหาและข้อจ ากัดฯ) 

            

๔. รับฟังปัญหาและข้อจ ากัดฯ รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากหนว่ยงานตา่งๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

            

๕. สรุปผลการรับฟังปัญหาและข้อจ ากดัฯ 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

             

   ๖. น าเสนอประเด็นที่จะปรับปรุง พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ตอ่ รมว. กค. 

              

   ๗. จัดท าร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ....  
(ร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง)) 

              

   ๘. รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) จากหนว่ยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะเช่นเดียวกนั
กับการรับฟังปัญหาและข้อจ ากัดฯ  
ในข้อ ๔ 

              

   ๙. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
พร้อมทั้งปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
(ฉบับปรับปรุง) ตามความเห็นที่ได้รับจาก
การรับฟังความคิดเห็นฯ ตามขอ้ ๘  
เพื่อน าเสนอ รมว. กค. พิจารณา  

              

   ๑๐. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง)  
 
 

              



๕๑ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๓. ด าเนินมาตรการ
เร่งรัดโครงการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ (PPP Fast Track) 
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track 

๑. ติดตามการจัดท ารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการจากหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

            - กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

 ๒. ติดตามผลการพิจารณารายงานผล
การศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการต่อ
กระทรวงเจ้าสังกัด 

            

 ๓. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

            

 ๔. น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐเพื่อพิจารณา 

            

 ๕. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา             

 ๖. คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
เอกสารการคัดเลือกเอกชน 

            

 ๔. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ในการจัดท าเครื่องมือ
สนับสนุนการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ (PPP Solution) 

มีเครื่องมือ
สนับสนุนการให้
เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
(PPP Solution) 

๑. จัดท ารายงานการศึกษา/วิเคราะห์/จัดท า
แนวทางการพัฒนาจาก PPP Solution ต้นแบบ 
 

            - กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. น าเสนอ ผอ. ศทส. ให้ความเห็นชอบแนว
ทางการจัดท า PPP Solution 
 

            

๓. จัดท า PPP Solution ต้นแบบ พร้อมคู่มือ
การใช้งาน 
 

            

๔. รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

            

๕. น าความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
PPP Solution 
 

            

๖. น าเสนอ ผอ. สคร. ให้ความเห็นชอบ PPP 
Solution 
 

            

๗. เผยแพร่ PPP Solution ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

            



๕๒ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๕. โครงการศึกษา 
ความคุ้มค่าในการให้
เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
 

โครงการลงทุน
เอกชนร่วมลงทุน
ในรูปแบบต่างๆ 
โดยในการ
ประเมินอย่าง
น้อยต้องมีการ
เปรียบเทียบ
ต้นทุน ความ
เส่ียง และความ
คุ้มค่าที่เป็น
กิจการของรัฐท่ี
เหมาะสม 

๑. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ๕๙) 

            ๖.๕ 
(เงินฝาก

ค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น
๑๐% ของ

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) 

กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

 ๒. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น 

            

 ๓. ที่ปรึกษาจัดท าร่างหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง
ปฏิบัต ิรวมทั้งหารือหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งและ
ปรับปรุงร่างดังกล่าว 

            

 ๔. ทีป่รึกษาจัดท าร่างประกาศตามหลกัเกณฑ ์             

 ๕. ที่ปรึกษาจัดสัมมนาและสรุปประเด็น 
จากการสัมมนา 
 

            

 

  



๕๓ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
พัฒนาบุคลากร 
สคร. ให้สามารถ
ปฏิบตัิงาน 
ตามภารกิจ 
ได้ตามเปา้หมาย 
และมีคุณภาพ 

๑. การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคล 
(HRD/HRM) 

ผลการศึกษา 
เพื่อด าเนินการ
พัฒนาระบบ
จัดการทรัพยากร
บุคคลของ สคร. 

๑. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๒ (HR Scorecard) 
 

            - กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
และ
ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

๒. ตรวจรับงานงวดที่ ๒ 
 

            

๓. ขออนุมัติเบิกจ่าย 
 

             

๔. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๓ (HR Scorecard 
ถ่ายทอดเครื่องมือและสร้างความผกูพัน
องค์กร (Engagement)) 
(จัดอบรมบุคลากรของ สคร.) 

             

๕. ตรวจรับงานงวดที่ ๓ 
 

             

๖. ขออนุมัติเบิกจ่าย 
 

             

 ๒. โครงการโรงเรียน สคร. สคร. ได้มี
กระบวนสร้าง
บรรยากาศ 
การเรียนรู้ 
รวมทั้งกิจกรรม
เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ากรุ่นสู่รุ่น  

๑. ทบทวนโครงการโรงเรียน สคร. 
ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเสนอให้
ผู้บริหารเห็นชอบ (รอการจัดสรรเงินจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลงั 
ปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะได้รับอนุมัติเงิน 
ช่วงเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐) 
 

            ๐.๖๐ ส านักงาน
เลขา 
นุการกรม 

๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้  
 

            

๓. ประเมินผลโครงการ 
 

              

 ๓. พัฒนาบุคลากร 
ของกระทรวงการคลัง 
ด้านภาษาอังกฤษ  
(อังกฤษหมูหมู ส าหรับคนคลัง) 

บุคลากร สคร. 
สามารถสื่อสาร
เบื้องต้นได้ทุกคน 

๑. English-Mentoring Class 
 

            - ส านักงาน
เลขา 
นุการกรม 
และกอง
พัฒนา 
รัฐวิสาหกิจ 
๑ – ๓ 

 ๒. English Weekly 
 

             

 ๓. English @ Monthly Meeting 
 

             

 ๔. English For Daily Life 
 

             

 ๕. English-Dictionary for Organization 
 

             



๕๔ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๔. โครงการพัฒนา
บุคลากร สคร.  
ในการวิเคราะห์โครงการ
ร่วมลงทุน 

บุคลากรของ 
สคร. ได้รับการ
พัฒนาความรู ้
ที่เป็นพื้นฐาน
ส าคัญใน
การศึกษาและ
วิเคราะห์
โครงการที่จะ
เป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดการอบรม             ๐.๙๐ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 
และกอง
พัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑-๓ 

๒. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานสรุป             

 ๕. การจัดท ากิจกรรม
การสร้างความสุข 
ในที่ท างาน  
(Happy Workplace) 

บุคลากรของ 
สคร. มีความสุข
ในการท างาน 
มีความสัมพันธ ์
ที่ดีในหมู่เพื่อน
ร่วมงาน  
มีแรงจูงใจในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น 

๑. ทบทวนโครงการจัดท ากิจกรรมการ
สร้างความสุขในที่ท างาน (Happy 
Workplace) ของ สคร. ต่อเนื่องจากปี  
๒๕๕๙ 

            ๐.๐๕ ส านักงาน
เลขา 
นุการกรม 
และทุก
ส านัก ๒. เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ             

๓. จัดกิจกรรมสร้างความสุขในที่ท างาน             

๔. ประเมินผลโครงการ               

 ๖. โครงการคนคุณธรรม
ของ สคร. 

เพื่อเสริมความรู้
ความสามารถ 
จริยธรรม ขจัด
การคอร์รัปชั่น 
และเพิ่มความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
ของภาครัฐ 

๑. ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙             - ส านักงาน
เลขา 
นุการกรม 
และกลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

 ๒. กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ  

 (๒.๑) ด าเนนิการเผยแพรพ่ระบรมราโชวาท 
โดยการน ารูปพระราชกรณียกิจและ 
พระบรมราโชวาทตกแต่งบริเวณภายใน
ส านักงาน (ตกแต่งเป็นรูปต้นไม้เสมือน 
การปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ) 

             

   (๒.๒) บุคลากรร่วมกันเขียนค าปฏิญาณ
ตนตามแนวพระบรมราโชวาท 

             

   ๓. ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
ด าเนินการโครงการ ขับเคลื่อน สคร. 
คุณธรรม 
 

             



๕๕ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

   (๓.๑) สร้างการรับรู้              

   (๓.๒) ก าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์/ 
ไม่พึงประสงค์ 

             

   (๓.๓) ก าหนดอัตลักษณ ์               

   (๓.๔) ด าเนินโครงการ/ก าหนดตวัชี้วัด               

   (๓.๕) ประเมินผลโครการ               

  



๕๖ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : 
พัฒนากระบวนงาน
ของ สคร.  
ให้สามารถสนับสนุน
การด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกบั
หน่วยงานภายนอก
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

๑. โครงการพัฒนา 
ระบบบริหาร PMQA 

รายงานผล 
การปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัด 
PMQA 

๑. น าเสนอโอกาสในการปรับปรุงองค์การ 
ที่ได้จากคณะท างานปี ๒๕๕๙ 

            - กลุ่มงาน
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

๒. น าข้อเสนอที่ผ่านการพจิารณาจาก
Steering Committee ที่สามารถบูรณาการ
เข้ากับงานประจ าได้มาจัดท า 

            

  ๓. ทบทวนค าสั่งคณะท างานติดตามและ
ก ากับดแูลการด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee: SC) 
และคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (Working Team: WT) 

              

   ๔. รวบรวมขอ้มูลจาก ส านกั/กอง/ศูนย ์
ตามเกณฑ์ Certified FL 

              

   ๕. จัดประชุม WT เพื่อสร้างความเข้าใจ
แนวทางการพัฒนาองค์การ 

              

   ๖. WT ประเมินองค์การรายหมวด               

   ๗. WT น าเสนอโอกาสในการปรับปรุง
องค์การต่อ SC 

              

   ๘. น าข้อเสนอที่ผ่านการพจิารณาจาก SC  
บูรณาการเข้ากบัยุทธศาสตร์ 

              

   ๙. WT ติดตามผลตามแนวทางการพัฒนา
องค์การที่น ามาบรูณาการกับงานประจ า 

              

   ๑๐.WT รายงานผลการพฒันาองค์การตอ่ SC               

 ๒. โครงการ 
Reengineering 

๑. งานของ สคร. 
อยู่ในรูปแบบ 
Digital Platform 

๑. จัดให้มี Digital Platform             - คณะท างาน 
Reengineering 
ร่วมกับกลุ่ม
พัฒนาระบบ
บริหารและ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๒. มีระบบ Open 
Data ส าหรับ
ข้อมูลพ้นฐาน 

๒. จัดให้มี Open Data              

  ๓. มีระบบ  
G-Chat 

๓. จัดให้มีระบบ G-Chat              

  ๔. มี Streamline 
งาน 

๔. จัดให้มี Streamline งาน 
 
 

             



๕๗ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๓. โครงการจัดหาระบบ
บริหารจดัการ ควบคุม 
และป้องกันการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขา่ย 
สคร. 

สคร. มีระบบ
บริหารจัดการ 
ควบคุม และ
ป้องกันการ
เข้าถึงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เครือข่าย 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๗.๐๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๒. ขออนุมัติโครงการ             

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง             

 ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

 ๕. ตรวจรับงาน             

 ๔. การจัดจา้งผู้ให้บริการ
สื่อสัญญาณความเร็วสูง 
(Dark Fiber) ของ สคร. 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 

สคร. มีระบบ
เครือข่ายสื่อสาร
ความเร็วสูง 
(Dark Fiber) เพื่อ
เช่ือมโยงระบบ
เครือข่ายของ สคร. 
ระหว่างอาคาร 
SME Bank Tower 
และอาคาร
กรมบัญชีกลาง๓ 
ชั้น ๖ เพื่อเข้าถึง
บริการ
สารสนเทศต่างๆ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๑.๗๒๕ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๒. ขออนุมัติโครงการ             

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง             

 ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

 ๕. ตรวจรับงาน             

 ๕. การเช่าบริการ
อินเตอร์เน็ตองค์กรและ
เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล 
ของ สคร. ประจ าป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สคร. มีเครอืข่าย
เช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่าย
สื่อสารประเภท
องค์กรความเร็ว
สูง ติดต้ัง ณ 
สคร. ชั้น ๖ 
อาคาร
กรมบัญชีกลาง ๓ 
กระทรวงการคลัง 
 
 
 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

            ๐.๕๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ๒. ขออนุมัติโครงการ 

 
            

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง 
 

            

  ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 
 

            

  ๕. ตรวจรับงาน               



๕๘ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๖. โครงการจ้างบ ารงุ
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย และซอฟต์แวร ์
ของ สคร. 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์
เครือข่าย และ
ซอฟท์แวร์ ของ 
สคร. สามารถ 
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๓.๒๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๒. ขออนุมัติโครงการ             

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง               

 ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน               

 ๕. ตรวจรับงาน               

 ๗. แผนปฏบิัติการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สคร. 
 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การจัดท าแผน
แม่บทการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. 

๑. ลงนามสัญญาจัดจา้งที่ปรึกษา  
(เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) 

            ๒.๑๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ๒. ตรวจรับงานงวดงานที่ ๑  

(เบิกจ่ายรอ้ยละ ๓๐) ภายใน ๖๐ วัน  
(เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙) 

            

 ๓. รับฟังความคิดเห็นต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. จากส านัก/กอง/กลุ่ม 

              

  ๔. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. และน าเสนอ ผอ. สคร. 

              

  ๕. ตรวจรับงานงวดงานที่ ๒  
(เบิกจ่ายรอ้ยละ ๔๐) ภายใน ๑๒๐ วัน 

              

   ๖. น าเสนอแผนการใช้งานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเร่งด่วน (Quick win) 
เพื่อทดลองใช้ ๑ แผนงาน 

              

   ๗. ตรวจรับงานงวดงานที่ ๓  
(เบิกจ่ายรอ้ยละ ๓๐) ภายใน ๑๘๐ วัน 

              

 ๘. การจัดการข้อมูล 
(Knowledge 
Management) 

 ๑. แต่งต้ัง KM Facilitator              กลุ่มงาน
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

  ๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
การจัดการความรู้ (KM) แก่บุคลากร สคร. 

             

   ๓. จัดกิจกรรมแผยแพร่/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการแลกเปลีย่น
ความรู้ 

              

   ๔. การบ่งชี้หรือระบอุงค์ความรู้ที่ส าคัญ
ของ สคร. โดยเครื่องมือแผนที่ความรู้ 
สคร. (KM Mapping) 

              



๕๙ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

   ๕. ทบทวนองค์ความรู้ที่ระบุใน KM 
Mapping เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
(ด าเนินการในช่วง ต.ค. 60 – ม.ค. 62) 

              

   ๖. สร้างหรือจัดท าแบบฟอร์มบันทกึ 
องค์ความรู้ของ สคร. (KM Template) 

              

   ๗. ออกแบบ/สร้างแบบฟอร์ม KM 
Template เพื่อความสะดวกในการบันทึก 
KM ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

              

   ๘. ชี้แจงวิธกีารใช้แบบฟอร์ม 
ให้คณะท างาน KM Facilitator 

              

   ๙. น าแบบฟอร์มบันทึก KM ลง website               

   ๑๐. การถอดองค์ความรู้จากบุคลากร สคร. 
(โดยวธิีการสัมภาษณ์และบันทึกเทปวีดโิอ) 

              

   ๑๑. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู ้
ที่ถอดบทเรียนจากผู้รู้แต่ละสาขา 

              

   ๑๒. น าองค์ความรู้ที่รวบรวมจัดเก็บใน
ช่องทางที่เหมาะสม 

              

   ๑๓. ปรับปรุงเว็บไซต์ KM               

   ๑๔. ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานเว็บไซต์ 
KM 

              

   ๑๕. ส ารวจความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ KM               

 ๙. โครงการยกระดับ
แพลตฟอร์มเพื่อ
สนับสนุนบริหารการ
จัดการภายในของ สคร. 

ระบบงานภายใน
ด้านระบบ
จัดการเอกสาร 
(E-filing) บูรณา
การข้อมูลและ
บริการหน่วยงาน
ภายใน โดยใช้
แบบฟอร์มกลาง 
(Single Form) 
และระบบ
ติดตามแผนงาน/

๑. รับฟังความคิดเห็นต่อระบบจัดการ
เอกสาร (e-filing). และแนวทางการบูรณา
การข้อมูลและบริการหนว่ยงานภายใน 
โดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single Form) และ
ระบบติดตามแผนงาน/โครงการ (Tracking 
System) จากส านัก/กอง/กลุ่ม 

            ๒.๗๕ 
(อยู่ระหว่าง 
ขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง 
งบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ) 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๒. น าเสนอแนวทางการจัดการระบบ
จัดการเอกสาร (e-filing) 

              

  ๓. ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและขอบเขตงานโดยละเอียดของ
โครงการ 

              



๖๐ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

  โครงการ 
(Tracking System) 

๔. ขออนุมัติโครงการ               

  ๕. ด าเนินการจัดชื้อ/จัดจ้าง               

  ๖. เปิดโอกาสให ้ส านกั/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
มีส่วนร่วมในการก าหนดค าค้นในระบบ
จัดการเอกสาร (e-filing). 

              

   ๗. ก าหนดค าค้นและน าเสนอที่ประชุม
ผู้บริหาร สคร. (๓M) เพื่อพิจารณา 

              

   ๘. ด าเนินการระบุค าค้น (Keywords)  
ในระบบจัดการเอกสาร (e-filing) 

              

   ๙. ด าเนินการออกแบบ ติดต้ัง และ
ทดสอบการใช้งานระบบจัดการเอกสาร  
(e-filing). และแบบฟอร์มกลาง (Single Form)  
และระบบติดตามแผนงาน/โครงการ 
(Tracking System) 

              

   ๑๐. ตรวจรับงาน               

 ๑๐. โครงการสรา้ง 
ความมั่นคงของระบบ
ข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจ 

ระบบ GFMIS – 
SOE ส่วนขยาย 
(ระยะที่ ๒) 
สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง
และมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๔.๕๐ 
(อยู่ระหว่าง 
ขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ) 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๒. ขออนุมัติโครงการ             

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง             

 ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

 ๕. ตรวจรับงาน             

 ๑๑. โครงการ
ประชาสัมพันธ ์
เพื่อเสริมสร้าง 
ความเขา้ใจนโยบาย
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

การส่ือสารข้อมูล 
ข่าว ประเด็นข่าว
ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวขอ้งกับ
กระทรวง 
การคลัง สคร. 
รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งผ่าน
กิจกรรมและสื่อ

๑. จัดรายการเสียงตามสาย/รายการ KM 
DAY 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ ์             

๓. จัดท าข่าวประจ าวัน             

๔. จัดท าวารสาร สคร. (Sepo News)             

๕. จัดท าข่าวแจก (Press Release)  
และปฏิทินขา่ว  

            

๖. จัดท าบทความ/บทสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 
สคร. 

            



๖๑ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 

๗. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่ง 
สคร. กับรัฐวิสาหกิจ 

            

 ๘. จัดแถลงผลงานสร้างความเข้าใจ 
ในแนวนโยบายกับสื่อมวลชน 

            

 ๙. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเพือ่
เสริมสร้างการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย 

            

 



๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

สคร. ๔.๐+ 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

4.0  สคร. 
SEPO 

ยทุธศาสตร ์สคร.  (ปี 2560 – 2564)  
และแผนการด าเนนิงานทีส่ าคญัของ สคร. ปี 2560 

+ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) 

วสิยัทศัน ์

“เป็นเสาหลกั ดา้นรฐัวสิาหกจิ  หลกัทรพัยข์องรฐั  
และการรว่มลงทนุระหวา่งภาครฐัและเอกชน เพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” 

รฐัวสิาหกจิ หลกัทรพัยข์องรฐั การรว่มลงทนุฯ 



เส้นทำงกำรพัฒนำของ สคร.  

  3 

SEPO 1.0 

SEPO 2.0 

SEPO 3.0 

SEPO 4.0+ 

(ปี 2545-2549) 

(ปี 2550-2554) 

(ปี 2555-2559) 

(ปี 2560-2564) 

• ก ำกบัดแูลโดยกำรควบคมุ 
และเริม่ผอ่นคลำยกฎระเบยีบ 

• ระบบประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 
รส. ดว้ย KPI  

• เริม่มกีำรใชเ้ครือ่งมอืในกำร
บรหิำรหลักทรัพย ์(วำยภุักษ์) 

• ก ำหนดทศิทำง รส.  
ผำ่น SOD 

• เริม่พัฒนำ CG ใหเ้ป็น
มำตรฐำน 

• ใชร้ะบบประเมนิคณุภำพ 
(SEPA) ควบคูก่บัระบบ  
KPI 

• ปฏริปูระบบกำรก ำกบัดแูล 
รส. ในเชงิโครงสรำ้ง (คนร.) 

• เริม่ใชพั้นธมติรในกำรพัฒนำ 
 ใชก้ำรรว่มลงทนุ

ระหวำ่งภำครัฐ 
และเอกชนมำกขึน้ 

 ใชต้ลำดทนุเพือ่เป็น 
แหลง่เงนิทนุ 
ทำงเลอืกใหม ่

 ท ำงำนรว่มกบัผูแ้ทน
คลังใกลช้ดิขึน้  
(Active Shareholder) 

• วางยทุธศาสตร ์
และกลยทุธ ์
เพือ่เป้าหมายระยะยาว 

• ด าเนนิงานอยา่งเนน้
ผลลพัธ ์และความรว่มมอื
ในทกุภาคสว่น 

• พฒันาบคุลากร สคร. 
เป็นคนดแีละคนเกง่ 

• เนน้ใช ้IT/Innovation 
ในการพฒันางาน 

Issue Based Strategy Based 

4 เสา 9 เสร็จ 



กรอบกำรจัดท ำ SEPO 4.0+ 

  4 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
แผนพฒันาฯ 12 

ยทุธศาสตร ์กค. 20 ปี 

Thailand  
4.0 

คณุธรรม 
จรยิธรรม 

  S : ขับเคลือ่นดว้ยยทุธศำสตรร์ะยะยำว  
       ดำ้นรัฐวสิำหกจิ หลักทรัพยข์องรัฐ และ PPP 
 

  E : ประสทิธภิำพ ขับเคลือ่นดว้ยนวตักรรมและ  
       เทคโนโลย ี
 

  P : สรำ้งควำมรว่มมอืทกุภำคสว่น 
 

  O : พัฒนำคนใหเ้กง่และด ีมกีระบวนงำนกระชบั 
 

     : ขับเคลือ่นองคก์รคณุธรรม 

1 

2 

3 

4 + 

รฐัวสิาหกจิ 

หลกัทรพัย ์
ของรฐั 

PPP 

รา่ง 
รฐัธรรมนูญฯ 

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่12 

Thailand 
4.0 

SDGs 

แผนงานของ
กระทรวงการคลงั
ตามยทุธศาสตร์
ชาตริะยะ 20 ปี 

เพือ่ใหบ้รรลวุสิัยทัศน ์ 
“ประเทศมคีวำมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยนื 

เป็นประเทศพัฒนำแลว้ดว้ย 
กำรพัฒนำตำมปรัชญำ 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

น ำไปสูก่ำรปฏบัิตใิหเ้กดิผลสัมฤทธิ์
อยำ่งจรงิจังใน 5 ปี และตอ่ยอด โดย
ยดึคนเป็นศนูยก์ลำงในกำรพัฒนำ 
เพือ่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยอนำคตของ
ประเทศไทยปี 2579 ภำยใต ้

วสิัยทัศนต์ำมยทุธศำสตรช์ำต ิ20 ปี 

กำรเสรมิสรำ้งศักยภำพและสรำ้ง
โอกำสสู ่กำรขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

ไทยดว้ยนวัตกรรม และจำกกำรสรำ้ง
ควำมเขม้แข็งจำกภำยในและ

ปรับเปลีย่นวธิกีำรจำก ท ำมำกได ้
นอ้ย เป็น ท ำนอ้ยไดม้ำก 

บ
น
ก
า
ร
น
อ้
ม
น
 า
ห
ล
กั
ป
ร
ชั
ญ
า
เศ
ร
ษ
ฐ
ก
จิ
พ
อ
เพ
ยี
ง
 

พ
อ
ป
ระ
ม
ำณ

  
ม
เีห
ต
ผุ
ล
 แ
ล
ะม
ภี
มู
คิ
ุม้
ก
นั
ใน
ต
วัท

ีด่
 ี 
ค
วบ
ค
ูไ่
ป
ก
บั
ค
วำ
ม
รูแ้
ล
ะค
ณุ
ธ
รร
ม
 

ยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี 

  ยทุธศาสตร ์สคร. ปี 2560-2564 ภารกจิ กรอบยทุธศาสตร ์

รับมอืควำมทำ้ทำยใน 20 ปี   
จัดหำรำยได ้บรหิำรกำรเบกิจ่ำย 
บรหิำรทรัพยส์นิและหนีส้นิ  

ใชเ้ครือ่งมอืผำ่น SFI เพือ่ด ำเนนิ
นโยบำย และบรูณำกำร บรหิำรจัดกำร

มธีรรมำภบิำลและเป็นมอือำชพี 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

(Sustainable Development Goals 

: SDGs) มเีป้ำหมำยกำรพัฒนำที่

มองกำรพัฒนำเป็นมติ ิ

(Dimensions) ของเศรษฐกจิ 

สังคม และสิง่แวดลอ้ม ใหม้ี

ควำมเชือ่มโยงกัน  



Issue Based Strategy Based 

 งบลงทนุ รส. ขยำยตวัเฉลีย่ 10.5%  

 โครงกำร  PPP เกดิขึน้ไดจ้รงิ 

 น ำสง่รำยไดส้งูกวำ่เป้ำหมำย 13,727 ลบ. 

 จัดตัง้กองทนุ TFF ระยะที ่1 ส ำเร็จ 

 ครม. เห็นชอบ พรบ. พัฒนำ รส. 

 รเิริม่โรงเรยีน สคร. 

 ขบัเคลือ่นนโยบำยดว้ย Active 

Shareholder  

ปี 2559 แก้ปัญหาระยะสั้น ป ี2560 – 2564  สู่ยุทธศาสตร์ สคร.   

TRATEGY 

FFICIENCY 

ARTNERSHIP 

RGANIZATION 

PLUS 

มียุทธศำสตร์ด้ำนรัฐวิสำหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และ PPP  
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
แผนพัฒนำฯ 12 และ Thailand 4.0 

เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
- พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแล รส. โดยเน้นธรรมำภิบำล 
- มีกระบวนกำรด้ำนหลักทรพัย์ของรัฐและ PPP ที่ชัดเจน 
และกระชับ  

- ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรมสอดรับกับ 
Thailand 4.0 และแผน Digital Economy 
 

ท ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วน เน้นกลไกประชำรัฐ  
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ เอกชน และประชำชน 

- พัฒนำคน สคร. ให้เป็น “SAMART” และมีควำมสุข 
- ปรับปรุงกระบวนงำนให้กระชับ สอดรับกับ 
นโยบำย Thailand 4.0 “Do Less for More” 

- ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรม 

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

1 

2 

3 

4 

4 เสา 9 เสร็จ SEPO 4.0+ 

4 เสำ 9 เสร็จ สู่ SEPO 4.0+ 



- รส. มีบทบำทภำรกิจชัดเจน  
มีศักยภำพในกำรลงทุนเพ่ิมขึ้น  
และมีควำมเข้มแข็งทำงกำรเงิน 

- รส. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

- หลักทรัพย์ของรัฐสำมำรถสนับสนุน 
กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน 

- กค. ถือครองหลักทรัพย์ของรัฐ 
ที่มีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น 

- มูลค่ำกำรลงทุนจำกควำมร่วมมือภำครัฐ 
และเอกชนในกำรพัฒนำโครงกำรโครงสร้ำง 
พื้นฐำนเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้ำนบำท 

- โครงกำร PPP มีกำรแบ่งควำมเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เหมำะสมระหว่ำงรัฐและเอกชน 

- บุคลำกร สคร. เป็นคนดีและคนเก่ง 
 

- สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 

1. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ รส. 4.0+ ตำมมติ คนร.   
2. เร่งรัดงบลงทุน รส. ให้ขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำ 10% 
3. ร่ำง พรบ. กำรพัฒนำกำรก ำกบัดูแล รส. พ.ศ. .... ใช้บังคับ 
4. ปรับปรุงระบบประเมินผลและระบบแรงจูงใจ รส.  

ให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ 

5. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรหลกัทรัพย์  
และจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ไมม่ีควำมจ ำเป็น 

6. ระดมทุนผ่ำนกองทุน TFF 
7. พัฒนำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง 

8. ปรับปรุง พรบ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  
และแผนยุทธศำสตร ์PPP  
ส่งเสริมให้เกิดโครงกำร PPP มำกขึ้น 

9. จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร สคร. ให้เป็น“SAMART” 
10. จัดกิจกรรมเพิ่มควำมสุขและควำมผูกพัน 

(Happy Workplace) 

11. จัดท ำแนวทำงพัฒนำคุณธรรมให้ สคร. เป็นต้นแบบ
ของกรมคุณธรรม 

12. พัฒนำฐำนข้อมูลให้กับสำธำรณะ (Open Data) 
13. พัฒนำ Digital Platform เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน 

1 รัฐวิสาหกจิ 

2 

3 

หลักทรัพย์ของรัฐ 

การร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 

4 

5 

บุคลากร สคร.  

กระบวนงาน สคร.  

+ 

- กระบวนกำรท ำงำนกระชับ  ท ำงำนเชิงรุกและ
งำนที่สร้ำงมูลค่ำ 

- มีระบบ IT และฐำนข้อมูลที่สอดรับกับภำรกจิ 

 ยุทธศำสตร์ สคร.   เป้ำหมำยปี 2564        แผนงำนที่ส ำคัญปี 2560 


