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บทน า 
 

ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การวัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานว่าผลการด าเนินงานที่ดีต้องมาจาก
การจัดท าแผนที่ดี โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ต้องเน้นความเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐบาล 
ที่ถ่ายทอดมายังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และเป้าหมายผลผลิต
ระยะยาว ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการและการก าหนดกิจกรรมท าให้การด าเนินงาน 
มีความสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง 
และระดับชาติ 

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดเป้าหมายการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถก าหนดผลผลิตที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับกลุ่มภารกิจ กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ สคร. จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
โดยก าหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
ประกอบกับก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นกระบวนการหนึ่ง 
ที่จะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สคร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  

อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใด ให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้  

การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแล  
มิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  

การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ 
รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชน 
จะได้รับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่ กฎหมายบัญญัติ 
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย  
ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญา หรือด้านอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงิน 
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม  

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
กรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้  
และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  
และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม  
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้ เบาะแส โดยได้รับ 
ความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
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การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมี 
ในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม 
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมี โอกาสได้รับประโยชน์ 
จากความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที ่ม ีล ักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว ้นแต่กรณี 
ที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้  
มีสาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ  

รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์
ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุข  
ของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัต ิและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด ใช้อ านาจ 
หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง  
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้
โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ 
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
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ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพ่ือพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น 
พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้า หน้าที่ของรั ฐและระยะเวลาในการด า เนินการ 
ตามข้ันตอนต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่ งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันไดใ้นระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป ี
โดยยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สคร. ดังนี้ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
(แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนหลักในการจัดท าแผนของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ 
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภายใต้ว ิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ซึ ่งยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สคร. ดังนี้  

๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕  : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

๔. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 
การปฏิรูปประเทศมีความส าคัญต่อการก้าวข้ามข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งมีรัฐบาลเห็นความส าคัญและได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายหลายๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับ
รัฐธรรมนูญ ระดับพระราชบัญญัติ รวมทั้ง กฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศขึ้นเพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ และได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูปบนหลักการ
ของการสร้างความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งให้เกิดการสร้างการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ
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อย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจระดับฐานรากและเร่งความเร็วในยกระดับ  
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างจริ งจั ง โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้ าน  
มีแผนที่สอดคล้องกับภารกิจ สคร. ดังนี้ 

๔.๑ การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๔.๒ การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
๔.๓ การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
๔.๔ การปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
 

๕. ไทยแลนด์ ๔.๐ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีแนวคิดในการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสสู่ “การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) และจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
และปรับเปลี่ยนวิธีการจาก “ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก” เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้น
จากกับดัก ๓ ประการ คือ ๑) กับดักรายได้ปานกลาง ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า และ ๓) กับดักความไม่สมดุล 
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก ๓ ด้าน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

๖. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (The Global Goals for Sustainable 
Development : SDGs) 

SDG เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ที่องค์การสหประชาชาติ 
ได้ก าหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่ งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย 
๑๗ เป้าหมาย ซึ่งในส่วนของประเทศไทย SDGs ได้ถูกใช้ในการก าหนดเป็นเป้าหมายของประเทศ 
ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 

๗. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน 
ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน 

มุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและปัญญาอย่างแท้จริง 
ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่าง
กระจาย ไม่กระจุก เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการสร้างและยกระดับ 
ผลิตภาพ 

กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ด้วย
การจัดสรรทรัพยากรชุดใหม่ 

กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ด้วยการเน้นความตระหนักและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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๖ .๑๔  พัฒนาและปรั บปรุ ง ร ะบบบริ ห า รจั ดการของรั ฐ วิ ส าหกิ จ 
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน  
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา 
ด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาท
การเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ  
ที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก ากับดูแล รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง  
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
หนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง 

ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทบทวน
การจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน  
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม ่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ  
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้
สามารถด าเนินการได้  

 

๘. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๑๐ กระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน  

การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ านาจด าเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่  
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืน การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
และหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง  
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 

 

๙. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชน 

เข้าตรวจดูได้ 
 

๑๐. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง

อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐพระราชบัญัติดังกล่าวจึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการ
ทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การก าหนดวินัยทางการคลัง  ด้านรายได้และรายจ่าย  



๙ 
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ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณการบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการบริหาร  
หนี้สาธารณะ ซึ่งบทบัญญัติที่สอดคล้องกับภารกิจของ สคร. ดังนี้ 

มาตรา ๖ รัฐต้องด าเนินนโยบายการคลัง การจัดท างบประมาณ การจัดหารายได้
การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  
ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรม 
ในสังคมและต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการด าเนินการใด ๆ 
ของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ต้องพิจารณาความคุ้มค่า
ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืน
ทางการคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้
หรือเงินอ่ืนใดส่งคลัง ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีมีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นจะมีเงินเก็บไว้เ พ่ือการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากกระทรวงการคลังก่อนเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๗ การด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ ก่อให้ เกิดภาระ 
ต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการก าหนด ให้หน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการนั้นจัดท าแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการ
รายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับ 
การขออนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การด าเนินการก่อให้เกิด
การสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดท าประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ 
ที่จะได้รับ เสนอในการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ ง  
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ จัดท ารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่ เกิดขึ้นจริ งกับประมาณการที่ ได้จัดท า 
ตามวรรคหนึ่งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการด าเนินการดังกล่าว
จะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินกิจกรรม มาตรการ  
หรือโครงการโดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินการนั้น  
ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์  
ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพ่ือฟ้ืนฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย  
หรือการก่อวินาศกรรม 

ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลัง 
ของรัฐที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  
ซ่ึงได้รับมอบหมายนั้น และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบ  



๑๐ 
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จากการด าเนินการดังกล่าวภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้าง
ทั้งหมดรวมกันไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ว่าการมอบหมายนั้น 
จะเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดท าประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหาร
จัดการที่ รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดส าหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ และแจ้ง  
ให้คณะกรรมการและกระทรวงการคลังทราบ 

มาตรา ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดท าบัญชี
ส าหรับการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชี  
การด าเนินงานทั่วไปพร้อมทั้งเสนอรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์  
ต่อรั ฐมนตรี  เ พ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  และเปิดเผย ให้สาธารณชนทราบ รวมทั้ ง เผยแพร่ 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางการคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  
ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับช าระตามอ านาจหน้าที่หรือสัญญา  
หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้น าส่งคลังตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีก าหนดเว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้  
เพ่ือหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน
ภายในวงเงินที่ได้รับนั้นได้ และไม่ต้องน าส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ  
หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ 
องค์การระหว่างประเทศอ่ืนใดหรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่อง
จากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องน าส่งคลังก็ได้ 

เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
ที่ได้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ น าเงินนั้นไปใช้จา่ยโดยไม่ต้องน าส่งคลังก็ได้ 

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน 
และจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 

(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอ่ืนใด
ที่อ านวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ 

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อน าไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน 
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ส่วนการจ าหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 
 



๑๑ 
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มาตรา ๓๕ การกันเงินรายได้เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานนั้น หรือเพ่ือการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ของรัฐวิสาหกิจเพ่ือน าส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 

ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
เพ่ือน าส่งคลังในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

มาตรา ๔๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการก ากับดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์
ของรัฐและประชาชน ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง  
และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกดิความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น 

มาตรา ๔๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องด าเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในการบริหารหนี้สาธารณะ 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออก

สินค้าและบริการ 
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

ของรัฐบาลและหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระท่ีต้องช าระในแต่ละปีงบประมาณ 
เมื่อมีการก าหนดสัดส่วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานสัดส่วนดังกล่าว

ให้คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงาน

ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 
มาตรา ๕๔ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๓ 

ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  
และระเบียบการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปรงใส่ คุ้มค่า และประหยัด 

มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว  
ให้มีการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๐ ก่อนเริ่มปีงบประมาณใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการกู้เงิน 
และการบริหารหนี้เงินกู้ท่ีจะกระท าในปีงบประมาณนั้น ส่งให้กระทรวงการคลัง และเมื่อได้มีการกู้เงินแล้ว
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย 



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
      

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน 
การกู้เงินประจ าปีงบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่รัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย 
การบัญชีภาครัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่ เป็นทุนหมุนเวียน ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะก าหนดเงื่อนไข  
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ 
และความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพ่ือทราบ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดท ารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

๑๐. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 
๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๖. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

๑๑. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
วิสัยทัศน์คือ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง  



๑๓ 
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กลยุทธ์ 
๑.๒ การพัฒนากรอบการจัดท างบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้มีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๕ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ 
๒.๔ การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อลดต้นทุน 

การประกอบการของภาคเอกชน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง  
กลยุทธ์  
๓.๑ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

และเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์  
๖.๑ การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของกระทรวงการคลัง  
๖.๒ การปรับโครงสร้างการด าเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เพ่ือประสิทธิภาพ 

ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

๑๒. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการก ากับดูแล 
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่า เพ่ิม 
ให้แก่ทรัพย์สินของรัฐและด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับ 
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

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

๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1๓. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
สภาพแวดล้อมของ สคร. สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพ่ือระบุ

ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและข้อจ ากัด ส าหรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S๑ เป็นหน่วยงานหลักตามกฎหมายในการก ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
และการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรั ฐ  ซึ่ ง เป็นภารกิจที่ ส าคัญและมีคุณค่ า 
ต่อประเทศชาติและประชาชน 

S๒ เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีสายการบังคับบัญชาสั้น
ท าให้ส่งผ่านนโยบายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน 
และท าให้การเสนอความคิดเห็นของบุคลากร 
ส่ งถึ งผู้ บริหาร ได้ โ ดยง่ าย  สามารถปรับตั ว 
กับสภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้บุคลากร
ได้แสดงความคิดเห็นและในการท างาน 

S๓ องค์กรมีความสามัคคี สามารถปรึกษาหารือระหว่าง
หน่วยงานและท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

S๔ มีบ ุคลากรที ่ม ีประสบการณ์และองค์ความรู้ 
ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการส่งเสริม
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ประกอบกับ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษา
ที่เหมาะสม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 

S๕ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน เชน่ สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W๑ ให้ความส าคัญกับงานนโยบายเร่งด่วน ท าให้ 
ไม่สามารถให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กร
และพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 

W๒ ขาดแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ (Succession Plan)  

W๓ ขาดการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การทบทวนสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งงาน และการวัดผลการท างาน 

W๔ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
เฉพาะด้านที่จ าเป็นในการพัฒนาบทบาทตามภารกิจ 

W๕ มีอัตราการเข้า/ออก/โอนย้าย ของบุคลากร 
ทุกระดับสูง ท าให้ขาดผู้บริหารในระดับกลาง
รวมถึงขาดแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อรักษาบุคลากรไว้  

W๖ ระบบการจัดการฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) ยังไม่ครอบคลุม
ภารกิจที่ส าคัญครบทุกด้าน  

W๗ ขาดการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
และเข้าใจถึงภารกิจของ สคร. ประกอบกับ
ยังมีการวิจัยในการพัฒนางานตามภารกิจที่น้อย 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O๑ มีช่องทางในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

ผ่านคณะกรรมการระดับนโยบายซึ่งสามารถ
ผล ักด ันน โยบายในการพ ัฒนาร ัฐว ิส าหก ิจ 
และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เ ช ่น  คณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ ส าหกิ จ 
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ เป็นต้น 

O๒ นโยบายรั ฐบ าลและยุ ท ธศาสตร์ หลั กของ
กระทรวงการคลังที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
และส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

O๓ นโยบายรั ฐบ าลและยุ ท ธศาสตร์ หลั กของ
กระทรวงการคลังที่สร้างโอกาสที่ท าให้เกิดความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

O๔ รัฐบาลมีการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จ านวนมาก  

O๕ มีแนวโน้มความต้องการภาคประชาชนที่สนับสนุน
การด าเนินงาน เช่น ต้องการ ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ คุณภาพการบริการที่ดี 

O๖ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ในด้านต่างๆ สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรผ่าน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

O๗ นโยบายระหว่างประเทศและการรวมกลุ ่ม  
ทางเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดนโยบายใหม่ๆ 
ในเรื่องรัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 

T๑ มีความขัดแย้งด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ 

T๒ มีความเสี่ยงจากการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล 
ซึ่งส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ 

T๓ มีความเสี่ยงที่ปริมาณงานที่นอกเหนือจากภารกิจ
หลั กจะมี จ านวนมาก ส่ งผลต่ องานประจ า 
และบุคลากร 

T๔ ความเสี่ยงในการถูกปรับลดหรือไม่ได้ปรับเพิ่ม
บุคลากรและงบประมาณตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

T๖ มีความเสี่ยงที่บุคลากรไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
ต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

T๕ มีความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานสากลที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เช่น 
ด้านการจัดการองค์กร หลักเกณฑ์และแนวทาง 
ในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี 
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ส่วนที่ 2 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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จากกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐ – 2564  
ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของ สคร. ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครั ฐ 

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบ ายรัฐวิสาหกิจ  

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้ 
1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหาร 

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงาน 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหา ร 

และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
4. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่ รั ฐถือหุ้น 

ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

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

ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  
มาใช้เป็นกรอบแนวคดิในการพัฒนายุทธศาสตร์ SEPO 4.0+ ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่  

1. Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  โดยมียุทธศาสตร์
ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 และ Thailand 4.0 

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล  
มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ 
ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมทีส่อดรับกับไทยแลนด์ 4.0  

3. Partnership คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการท างาน เน้นกลไก
ประชารัฐ สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 
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4. Organization คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถ โดยน าหลักการ 
SAMART (สามารถ) มาใช้พัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill – Attitude – Morality – Appearance – Reliability – 
Teamwork และมีความสุข ปรับปรุงกระบวนงานให้กระชับ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “Do Less 
For More” ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรม  

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ บรรลุตามพันธกิจ 

ในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้อง 

กับความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล 
กลยุทธ์ 
1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ร ัฐวิสาหกิจ เพื ่อก าหนดทิศทางและบทบาท 

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล 
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ ความสอดคล้ องกับเป้าหมาย 

ของแผนงาน/โครงการตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

๒.๒ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอสามารถ
ด าเนินการได้ตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ 

2.๓ พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย
การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.๔ พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการ
ขององค์กร 

2.๕ เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการ
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.๖ พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง 

2.๗ เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา 
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น

เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน 
เท่าท่ีจ าเป็น 

3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
ค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรั ฐอย่ างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิ งรุ ก  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ (การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ) 
เป้าประสงค์ 
1. การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ 
1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ 
2. กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น 

ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ 
จากทุกภาคส่วน (การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน) 
เป้าประสงค์  
1. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
1.1 ก าหนดนโยบายการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจ การของรัฐที่ชัดเจน 

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 
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1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือ
ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น  

1.3 ส่ง เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 
ในกระบวนการร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 

2. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่ง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม

ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
(การพัฒนาบุคลากร) 
เป้าประสงค์  
1. บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SAMART (เก่ง) 

กลยุทธ์ 
1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด 

ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี ้ว ัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART 
รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม ่

1.2 เพ่ิมศักยภาพ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART  
1.3 ก าหนด พัฒนา และประเมินสมรรถนะเฉพาะ (Competency) ให้ชัดเจน

และเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
2. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร (มีความสุข) 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
2.2 ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

3. บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม (คนดี) 
กลยุทธ์ 
3.1 เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สคร.  
3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร 

และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร  

ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร.  
3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และอธิบายได้ 
3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพ่ือลดการใช้ 

ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ  
ของงาน 
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3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนการท างานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

กลยุทธ์ 
1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ าเสมอ 
1.2 พัฒนา Platform ใช้ IT และนวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการท างาน

เพ่ือสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กร

อย่างทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

2. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย (User 

Friendly) และมีขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูล 
2.3 พัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค้นข้อมูล (Data/Information/ 

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของ สคร. 

กลยุทธ์ 
3.1 ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลง

จนไม่มีการส่งบันทึกภายใน 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น  

ได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหาร

รัฐวิสาหกิจที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ

ของ สคร. เพิ่มข้ึน 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

S1. พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
 ให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 

(การพัฒนาและก ากับดูแลรัฐวสิาหกิจ) 

O1.1 รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจ 
และทิศทางการด าเนนิงานชัดเจน 
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศและนโยบายรัฐบาล 

T1.1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อก าหนดทิศทางและบทบาท  
ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

T1.1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมแีผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี
 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ 

O1.2  รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ 
และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างครอบคลุมตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียม และเป็นธรรม  
เพื่อเป็นกลไกส าคัญ 
ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

T1.2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน/
 โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะ
 ของโครงการลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัย
 การเงินการคลัง 
T1.2.๒ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอสามารถ
 ด าเนินการได้ตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ 
T๑.๒.๓ พัฒนาและสนบัสนนุการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผา่นระบบ

ชดเชยการด าเนินการตามนโยบายรัฐ 
T1.2.๔ พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร

รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
T1.2.๕ เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ  

เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้สามารถผลักดันให้องค์กร
พัฒนาการให้บริการ การด าเนินการและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

T1.2.๖ พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนนุการปฏบิัติงานของกรรมการผู้แทน
 กระทรวงการคลัง 
T1.2.๗ เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงิน
 และการด าเนนิงาน 
 

O1.3 รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหาร 
  จัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้
  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

T1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน เทา่ที่จ าเป็น 

T1.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
 แผนงานทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล 
 และมีการก าหนดค่าตอบแทนดา้นแรงจูงใจที่เหมาะสม 
T1.3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
อย่างเพียงพอ 

T1.3.4 สนับสนนุให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
 ภายในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
S2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ 

มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศ (การบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ) 

O2.1 การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
 ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุน 
 การพัฒนาประเทศ 

T2.1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
T2.1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
T2.1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนบัสนุน
 การลงทุนพฒันาประเทศ 

O2.2  กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์
  ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

T2.2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหนา่ยหลักทรัพย์ที่ไม่มคีวามจ าเปน็ 
 ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจบุัน 

S3 ส่งเสริมและสนับสนนุให้เอกชนร่วมลงทุน
 ในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 คุ้มค่าในการด าเนนิกิจการ มีความโปร่งใส 
 เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

(การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน) 

O3.1  โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุน
  ต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม
  ที่เพิ่มขึ้น 

T3.1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้อง
 กับแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 เพื่อขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพิม่ขึ้น 
T3.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือ

ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริม 
ให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น 

T3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจ
 ในกระบวนการร่วมลงทุนและมคีวามต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 
 

O3.2 โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ 
  โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่ง
  ความเสี่ยงและผลตอบแทน 

ระหว่างภาครัฐและเอกชน  
ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงนิ
การคลัง 

T3.2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจดัสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม
 ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางดา้นการเงินและการคลังภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
S4 พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงาน
 ตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

(การพัฒนาบุคลากร) 

O4.1 บุคลากร สคร. ทุกคนเปน็ SAMART 
(เก่ง) 

T4.1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART  
และตัวชี้วัดในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด 
ไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

T4.1.2 เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART 
T4.1.3 ก าหนด พัฒนา และประเมินสมรรถนะเฉพาะ(Competency) ให้ชัดเจน
 และเหมาะสมกับแตล่ะต าแหน่งและระดับ 

O4.2 บุคลากร สคร. มีความผูกพนั 
ต่อองค์กร (มีความสุข) 

T4.2.1 พัฒนาแนวทางการสรา้งความสขุให้คนในองค์กร 
T4.2.2 ปลูกฝังคา่นิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
T4.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีข้ึน 

O4.3 บุคลากร สคร. มีคุณธรรม 
และจริยธรรม (คนดี) 

T4.3.1 เสริมสร้างความตระหนักดา้นคณุธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สคร. 
T4.3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

ภายในองค์กร และสนบัสนุนให้บุคลากรปฏบิัติตามกฎบัตร/หลกัเกณฑ์
ดังกล่าว 

T4.3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร 
 ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร. 
T4.3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตัดสนิใจของผู้บริหาร สคร.  
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอธิบายได้ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
T4.3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพื่อลดการใช้
 ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 รักษามาตรฐานและคุณภาพของงาน 
T4.3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม  
 จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

S5 พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถ
 สนับสนนุการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์
 และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
 ภายนอกได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

(การพัฒนาการบริหารจัดการ) 

O5.1 กระบวนการท างานของ สคร. 
 สนับสนนุการด าเนนิการ 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 

T5.1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ าเสมอ 
T5.1.2 พัฒนา Platform ใช้ IT และนวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการท างาน
 เพื่อสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
T5.1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กร
 อย่างทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
T5.1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพื่อให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

O5.2 มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
  สารสนเทศทีส่นบัสนนุการ ด าเนนิการ
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 

T5.2.1 พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใชง้านงา่ย
 (User Friendly) และมีข้อมูลทีจ่ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงาน 
 ที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
T5.2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน 

ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสนิใจของทุกหน่วยงาน 
ที่ต้องใช้ข้อมูล 

T5.2.3 พัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค้นข้อมูล (Data/Information/ 
 Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
O5.3  มีระบบการสื่อสารภายใน 

และภายนอก เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินการของ สคร. 

T5.3.1 ลดจ านวนการส่งบนัทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลง
 จนไม่มีการสง่บนัทึกภายใน 
T5.3.2 ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนนิงานของ สคร. 
T5.3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น  

ได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
T5.3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผูบ้ริหาร 
 รัฐวิสาหกิจที่ทันการณ์และปลอดภัย 
T5.3.5 ประชาสัมพนัธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ 
 ของ สคร. เพิ่มขึ้น 
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2. เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
O1.1 รัฐวิสาหกิจมีบทบาท

ภารกิจและทิศทาง 
การด าเนินงานชัดเจน
สอดคล้องกับ 
ความต้องการ 
ของประเทศและ
นโยบายรัฐบาล 

T1.1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมี 
แผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการ
ในแต่ละปทีี่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

การทบทวนแผนวสิาหกิจให้สอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จ 
ของการด าเนินการตามแผน 

กพส.๑ 

O1.2 รัฐวิสาหกิจสามารถ
ให้บริการและด าเนินการ
อย่างมีประสทิธิภาพ
อย่างครอบคลุม
ตอบสนองต่อผู้มีสว่น 
ได้เสียอย่างทัว่ถึง  
เท่าเทียมและเปน็ธรรม 
เพื่อเป็นกลไกส าคัญ 
ในการพัฒนา 
และเพิ่มศักยภาพ 
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

T1.2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุน
ที่ความสอดคล้องกับเปา้หมาย 
ของแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุน
ที่เหมาะสมกับลักษณะ 
ของโครงการลงทุนและศักยภาพ
ของรัฐวิสาหกิจและสอดคล้อง 
กับหลักวินัยการเงินการคลงั 

การจัดท าฐานข้อมูลในการด าเนนิงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๑ แห่ง 

จ านวนรัฐวิสาหกิจที่ ที่ปรึกษา/ 
รอง ผอ. สคร. ให้ความเห็นชอบ
ฐานข้อมูลในการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๑ แห่ง 

กพส.๒ 

T1.2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ไข
ปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มปีญัหา
ทางการเงินและการด าเนินงาน 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
T1.2.๒ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะ 

ทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอ 
สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจ 
และแผนยทุธศาสตร์ 
ของรัฐวิสาหกิจ 

การติดตามเงินน าส่งรายได้แผน่ดิน 
ของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และจดัท าระบบ
ฐานข้อมูลและรายงานการติดตามการจัดเก็บ
เงินน าส่งรายได้แผน่ดิน 

รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจ 
และกิจการที่กระทรวงการคลัง 
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50  
เป็นไปตามเปา้หมาย (ล้านบาท)  

สนผ. 

T๑.๒.๒ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะ 
ทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอ
สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ 

- โครงการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
ให้กับรัฐวิสาหกิจ (การปรับปรุงการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ) 

 
 
- ปรับปรุงระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการ
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
- ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการ

ปรับปรุงระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สนผ. 

T๑.๒.๓ พัฒนาและสนับสนนุการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจผา่น
ระบบชดเชยการด าเนินการตาม
นโยบายรัฐ 

T๑.๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริม
และสนบัสนุนการด าเนนิงาน 
ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอ 
ในทุกๆ ด้าน เทา่ที่จ าเป็น 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
T๑.๒.๒ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะ 

ทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอ
สามารถด าเนินการได้ตามภารกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ 

โครงการจ้างทีป่รึกษาเพื่อพิจารณา
ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน 
การบัญชีสากล ในส่วนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๙ มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัตงิาน 

 

กพส.๓ 
 

T๑.๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริม
และสนบัสนุนการด าเนนิงาน 
ของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอ 
ในทุกๆ ด้าน เทา่ที่จ าเป็น 

T1.2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุน
ที่ความสอดคล้องกับเปา้หมาย 
ของแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุน
ที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ลงทุนและศักยภาพของรฐัวสิาหกจิ 
และสอดคล้องกับหลักวินยัการเงิน
การคลัง 

- การติดตามงบลงทนุรัฐวิสาหกิจ 
 
- แผนงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจระยะปานกลาง 

๕ ปี 

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๖๑ 

- จัดท าแผนการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจระยะปานกลาง 
5 ปี เสนอ ผอ. สคร. 

สนผ. 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
O1.3 รัฐวิสาหกิจมีระบบ 

การบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

T๑.๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
กับรัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือ 
ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนนุ
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ดา้น 
เท่าที่จ าเปน็ 

การปรับปรุงระเบยีบและมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ (อัตราและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
ระเบียบและมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

สกม. 

T1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
กับรัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือ 
ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนนุ
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ดา้น  
เท่าที่จ าเปน็ 

โครงการปรับปรุงพระราชบัญญตัิคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ระดับความส าเร็จของการเสนอ 
ร่าง พ.ร.บ. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม 

สกม. 

T๑.๓.๓ พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
และการบริหารจัดการ 
ของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนบัสนนุ
การเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณะอยา่งเพียงพอ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
T1.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนงานทีส่อดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
ภารกิจ นโยบายรัฐบาล  
และมีการก าหนดค่าตอบแทน 
ด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

ปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผน 

สกร. 

T๑.๒.๕ พัฒนาระบบการก ากับดูแล 
และสนบัสนุนการปฏิบัตงิาน 
ของกรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงการคลงั 

โครงการปรับปรุงระบบเเรงจูงใจของพนักงาน
เเละกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผน 

สกร. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศ 
O2.1 การบริหารหลักทรัพย์

ของรัฐที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสนับสนนุ
การพัฒนาประเทศ 

T2.1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ 
ที่สามารถสนับสนนุ 
การลงทุนพฒันาประเทศ 

ทบทวนนโยบายในการถือครองหลักทรัพย์ 
ของรัฐและการบริหารหลักทรัพย์ 
ในแต่ละประเภทตามนโยบายของรัฐบาล 
ในอดีต 

ระดับความส าเร็จในการก าหนด
นโยบายในการถือครองหลักทรัพย์
ของรัฐ และส่งผา่นนโยบาย 
การถือครองหลักทรัพย์ไปยังบริษัท 

สบล. 

T2.1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ที่สามารถ
สนับสนนุการลงทุนพฒันาประเทศ 

การด าเนินการลงทนุในโครงการ 
ตามนโยบายภาครัฐ 

ระดับความส าเร็จของการลงทนุ 
ในโครงการตามนโยบายภาครัฐ 

สบล. 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
O2.2 กระทรวงการคลังถือ

ครองหลักทรัพย์ของรัฐ
ที่มีความจ าเปน็เท่านั้น 

 
 
 
 

T2.2.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

T๒.๑.๓ พัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ที่สามารถ
สนับสนนุการลงทุนพฒันาประเทศ 

- โครงการบริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก  
(การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเปน็ 
ในการถือครอง) 
- โครงการปรับปรุงกฎระเบียบในการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

- การจ าหน่ายหลักทรัพยท์ี่ไม่ม ี
ความจ าเปน็ในการถือครองเพิ่มเติม 
 
- การปรับปรุงระเบยีบ 
ในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
(ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการซื้อ 
และจ าหนา่ยหุ้นของส่วนราชการ 
พ.ศ. ....) 

สบล. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ 
  จากทุกภาคส่วน 
O3.1 โครงการร่วมลงทุน 

มีสัดส่วนการลงทุน 
ต่อการลงทุนของภาครัฐ 
ในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

T3.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
กระบวนการ แนวทาง  
และเครื่องมือด้านการร่วมลงทนุ 
ในกิจการของรัฐที่ชัดเจน 
สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการ
ร่วมลงทุนได้มากขึ้น 

- เตรียมความพร้อมการจัดท าแผน 
การจัดท าโครงการร่วมลงทุน  
(ตามร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ...) 

- จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อรองรับการด าเนินการ 
ตามร่างพระราชบัญญัติสง่เสริม 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 

- ระดับความส าเร็จของการเตรียม
ความพร้อมการจัดท าแผน 
การจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
ร่างกฎหมายล าดบัรอง 
และร่างแนวทางปฏิบตั ิ

กสร. 

 



๓๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
      

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
O4.1 บุคลากร สคร. ทุกคน

เป็น SAMART 
T4.1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

บุคลากรในการเปน็ SAMART  
และตัวชี้วดัในการวัด SAMART 
และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัด 
ไปใช้ประเมินบุคลากร 
ในการเปน็ SAMART รวมทั้งน าไปใช้
ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
เข้าใหม่ 

พัฒนาบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความส าเร็จของการด าเนนิการ 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร 

สล. 

O4.2 บุคลากร สคร.  
มีความผูกพันต่อองค์กร 

T4.2.1 พัฒนาแนวทางการสรา้งความสขุ
ให้คนในองค์กร 

แผนสร้างความผูกพนัในองค์กร ความส าเร็จของการด าเนนิการ 
ตามแผนสร้างความผูกพันองค์กร 

สล. 

O4.3  บุคลากร สคร. มีคุณธรรม
 และจริยธรรม 

T๔.๒.๒ ปลูกฝังคา่นิยมให้บุคลากร 
เห็นความส าคัญของตนเอง 
ในการขับเคลื่อนองค์กร 

โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. พิจารณาทบทวน/การด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมความดี 
อย่างต่อเนื่อง 

สล. 

T4.3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ/์ข้อบังคับ 
ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในองค์กร และสนบัสนุน 
ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/
หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
T4.3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างาน 

ของบุคลากรควบคู่กับการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง 
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

T4.3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน
การท างานของบุคลากร  
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ 
และลดช่องทาง 
การแสวงหาผลประโยชน์  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
รักษามาตรฐานและคุณภาพ 
ของงาน 

 
 
 

จัดท าคู่มือตรวจสอบภายใน สคร. มีคู่มือตรวจสอบภายใน กตส. 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
O5.1 กระบวนการท างาน 

ของ สคร. สนับสนุน
การด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร ์
ที่ 1 - 4  

T5.1.2 พัฒนา Platform ใช้ IT  
และนวัตกรรม ในการพัฒนา
กระบวนการท างานเพื่อสนบัสนนุ
และติดตามการด าเนนิการ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพ 
ระบบบริหารจัดการภายในของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ด้วยระบบดิจิทัล 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ศทส. 

  โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
แบบเสมือน 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ศทส. 

O๕.๓ มีระบบการสื่อสาร
ภายในและภายนอก 
เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินการ 
ของ สคร. 

๕.๓.๕ ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจ 
และประชาชนรู้จัก สคร.  
และรับทราบภารกิจของ สคร. 

เพิ่มข้ึน 

โครงการสร้างความเข้าใจพระราชบญัญัติ 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  

ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินโครงการ 

สนผ. 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
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1. โครงการ ลักษณะโครงการ แหล่งเงิน และจ านวนเงิน 

โครงการ 
ลักษณะโครงการ 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
ต่อเนื่อง ใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
P1.1 ทบทวนแผนวสิาหกิจให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจผ่านการจัดท า Vision Meeting   - - 
P๑.๒ การจัดท าฐานข้อมูลในการด าเนนิงานของรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๑ แห่ง   - - 
P1.๓ การติดตามเงินน าส่งรายได้แผน่ดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  

และจัดท าระบบฐานข้อมูลและรายงานการติดตามการจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดนิ 
  - - 

P๑.๔     
- โครงการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับรัฐวิสาหกิจ (การปรับปรุงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ)   งบประมาณปี ๖๒ ๘,๑๐๑,๘๐๐ 
- ปรับปรุงระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔   - - 

P๑.๕ โครงการจ้างทีป่รึกษาเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการน ามาตรฐานการบญัชีสากล ในส่วนมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับที่ ๙ มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ 

  งบประมาณปี ๖๒ ๔,๕๕๔,๔๐๐ 

P1.๖      
- การติดตามงบลงทนุรัฐวิสาหกิจ   - - 
- แผนงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจระยะปานกลาง ๕ ป ี   - - 

P1.๗ การปรับปรุงระเบยีบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ (อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 
รายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 

  - - 

P1.๘ โครงการปรับปรุงพระราชบัญญตัิคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - - 

P๑.๙ ปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ   - - 
P๑.๑๐ โครงการปรับปรุงระบบเเรงจูงใจของพนักงานเเละกรรมการรัฐวิสาหกิจ   งบประมาณปี ๖๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศ 
P2.1 ทบทวนนโยบายในการถือครองหลักทรัพย์ของรัฐและการบริหารหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทตามนโยบายของรัฐบาล   - - 
P2.2 การด าเนินการลงทนุในโครงการตามนโยบายภาครัฐ   - - 
P2.3     

- โครงการบริหารจัดการหลักทรัพย์เชิงรุก (การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง)   - - 
- โครงการปรับปรุงกฎระเบียบในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ   - - 
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โครงการ 
ลักษณะโครงการ 

แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
ต่อเนื่อง ใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ 
  จากทุกภาคส่วน 
P3.๑      

- เตรียมความพร้อมการจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (ตามร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....) 

  - - 

- จัดท าร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏบิัติเพื่อรองรับการด าเนนิการตามรา่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. .... 

  - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
P4.1 พัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   งบประมาณปี ๖๒ ๖,๖๘๖,๔๐๐ 
P4.2 แผนสร้างความผูกพนัในองค์กร   - - 
P4.๓ โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร.   งบประมาณปี ๖๒ ๔๐๐,๐๐๐* 
P๔.๔ จัดท าคู่มือตรวจสอบภายใน   - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
P5.1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการภายในของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ด้วยระบบดิจิทัล 
  งบประมาณปี ๖๒ ๘,๓๓๕,๗๐๐ 

P5.๒ โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน   งบประมาณปี ๖๒ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 
P๕.๓ โครงการสร้างความเข้าใจพระราชบญัญัติการก ากับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน   งบประมาณปี ๖๒ ๔,๕๖๗,๔๐๐ 
หมายเหตุ : *งบกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
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๒. โครงการ และตัวช้ีวัด 
โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
P๑.๑ ทบทวนแผนวสิาหกิจ 

ให้สอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจผ่านการจัดท า 
Vision Meeting 

ระดับความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 
ตามแผน 

รวบรวมข้อมูล
ปัจจัย 
ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อแผนฯ 

ศึกษาและวิเคราะห์
แผนฯ ภายใน
มีนาคม ๖๒ 

จัดท าหนังสือ 
แจ้งรัฐวิสาหกิจ 
ให้ทบทวนแผนฯ 
ภายในเมษายน ๖๒ 

วิเคราะห ์
ความสอดคล้อง 
ของแผนฯ ๖๓  
กับยุทธศาสตร์ 
รายสาขา 

ร่างรายงานผล 
ที่มีการก าหนด
ตัวชี้วัดทีส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 

P๑.๒ การจัดท าฐานข้อมูล 
ในการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ  
จ านวน ๔๑ แห่ง 

จ านวนรัฐวิสาหกิจที่  
ที่ปรึกษา/รอง ผอ. สคร. 
ให้ความเห็นชอบฐานข้อมูล
ในการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ  
จ านวน ๔๑ แห่ง 

๓๓ รัฐวิสาหกิจ ๓๕ รัฐวิสาหกิจ ๓๗ รัฐวิสาหกิจ ๓๙ รัฐวิสาหกิจ ๔๑ รัฐวิสาหกิจ 

P๑.๓ การติดตามเงินน าส่ง 
รายได้แผน่ดิน 
ของรัฐวิสาหกิจ 
และกิจการ 
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
และจัดท าระบบฐานข้อมูล
และรายงานการติดตาม 
การจัดเก็บเงินน าส่ง 
รายได้แผน่ดิน 

รายได้ที่จัดเก็บ 
จากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ 
เป็นไปตามเปา้หมาย 
จ านวน ๑๖๘,๐๐๐ ลา้นบาท 

จัดเก็บเงินน าส่งได้
น้อยกว่า 

ร้อยละ ๗๐  
ของเป้าหมาย 

จัดเก็บเงินน าส่งได ้
มากกว่า/เท่ากับ 

ร้อยละ ๗๐  
ของเป้าหมาย 

จัดเก็บเงินน าส่งได ้
มากกว่า/เท่ากับ 

ร้อยละ ๘๐  
ของเป้าหมาย 

จัดเก็บเงินน าส่งได ้
มากกว่า/เท่ากับ 

ร้อยละ ๙๐  
ของเป้าหมาย 

จัดเก็บเงินน าส่งได้ 
ตามเป้าหมาย 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

P๑.๔        
 - โครงการสร้างความแข็งแกร่ง

ทางการเงนิให้กับรัฐวิสาหกิจ  
(การปรับปรุงการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ) 

ระดับความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 
ตามระเบียบ 
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รัฐวิสาหกิจ 
อย่างน้อย ๑ แห่ง 
น าเสนอข้อเสนอ
การขอรับเงิน
อุดหนุน 
บริการสาธารณะ
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สคร. น าเสนอ
ข้อเสนอการขอรับ
เงินอุดหนุน 
บริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
ต่อคณะกรรมการ 
เงินอุดหนุน 
บริการสาธารณะ 

คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบวงเงิน
อุดหนุน 
บริการสาธารณะ
ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๓ 

สคร. น าเสนอ
วงเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ
ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๓  
ต่อคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ 
เงินอุดหนุน 
บริการสาธารณะ
เห็นชอบข้อเสนอ
การขอรับเงิน
อุดหนุน 
บริการสาธารณะ
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของรัฐวิสาหกิจ 

 - ปรับปรุงระเบยีบ 
ส านักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน  
บริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระดับความส าเร็จ 
ของการด าเนินการปรบัปรุง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ศึกษากฎหมาย 
และกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 
กับการให้เงิน
อุดหนุน 
บริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนถึงการศึกษา
รูปแบบการให้ 
เงินอุดหนุน 
บริการสาธารณะต่างๆ  

ยกร่างระเบียบ 
ส านันายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการให้เงิน
อุดหนุน 
บริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ
ฉบับปรบัปรุง 
และรับฟัง 
ความคิดเห็น 
ของผู้ที่เก่ียวข้อง
แล้วเสร็จ 

เสนอร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้ 
เงินอุดหนุน 
บริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ
ฉบับปรบัปรุง 
ต่อ ผอ. สคร. 

เสนอร่างระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้ 
เงินอุดหนุน 
บริการสาธารณะ 
ของรัฐวิสาหกิจ
ฉบับปรบัปรุง 
เพือ่กระทรวง 
การคลังพิจารณา 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

P๑.๕ โครงการจ้างทีป่รึกษา 
เพื่อพิจารณาผลกระทบจาก
การน ามาตรฐานการบญัชสีากล 
ในส่วนมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบับที่ ๙  
มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตงิาน 

ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตงิาน
ปี ๒๕๖๒  
ร้อยละ ๔๐ 

ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตงิาน
ปี ๒๕๖๒  
ร้อยละ ๕๐ 

ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตงิาน
ปี ๒๕๖๒  
ร้อยละ ๖๐ 

ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตงิาน
ปี ๒๕๖๒  
ร้อยละ ๗๐ 

ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตงิาน
ปี ๒๕๖๒  
ร้อยละ ๘๐ 

P๑.๖       
 - การติดตามงบลงทนุ

รัฐวิสาหกิจ 
จัดท ารายงาน 
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 
กับรัฐวิสาหกิจ 

จัดท ารายงาน 
การเบิกจ่าย 
งบลงทุนแล้วเสร็จ 

- จัดท ารายงาน 
การเบิกจ่าย 
งบลงทุน 
เสนอ 
ผอ. สคร. 

จัดท ารายงาน 
การเบิกจ่าย 
งบลงทุน 
เสนอ ผอ. สคร. 
ภายในวันที่ ๒๕ 
ของทุกเดือน 

จัดท ารายงาน 
การเบิกจ่าย 
งบลงทุน 
เสนอ ผอ. สคร. 
ภายในวันที่ ๒๐ 
ของทุกเดือน 

 - แผนงบลงทนุของรัฐวสิาหกิจ
ระยะปานกลาง ๕ ป ี

จัดท าแผนการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ 
ระยะปานกลาง ๕ ปี  
เสนอ ผอ.สคร. 

จัดท ากรอบแนวคิด
ในการจัดท า
แผนการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ
ระยะปานกลาง ๕ ปี  
และแบบฟอร์ม 
การกรอกข้อมูล 

น ากรอบแนวคิด
และแบบฟอร์ม
หารือ 
และท าความเข้าใจ
กับส านัก/กอง/ศูนย์ 
ภายใน สคร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าร่าง 
แผนการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

เสนอร่าง 
แผนการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ
ระยะปานกลาง  
๕ ปี  
ต่อ รอง ผอ. สคร. 

เสนอร่าง 
แผนการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ
ระยะปานกลาง  
๕ ปี ต่อ ผอ. สคร. 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

P๑.๗ การปรับปรุงระเบยีบ 
และมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐวิสาหกิจ (อัตราและ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนและเบี้ยประชุม 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 

ระดับความส าเร็จ 
ของการปรับปรุงระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

น าเสนอ 
ระเบียบอัตรา 
และหลักเกณฑ์ 
การจ่าย
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
และ 
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ต่อ ผอ. สคร. 

น าเสนอ 
ระเบียบอัตรา 
และหลักเกณฑ์ 
การจ่าย
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
และ 
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ต่อปลัด
กระทรวงการคลัง 
หรือรองปลัด
กระทรวงการคลัง 

น าเสนอ 
ระเบียบอัตรา 
และหลักเกณฑ์ 
การจ่าย
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
และ 
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

น าเสนอ 
ระเบียบอัตรา 
และหลักเกณฑ์ 
การจ่าย
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
และ 
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ต่อคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

น าเสนอ 
ระเบียบอัตรา 
และหลักเกณฑ์ 
การจ่าย
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
และ 
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
ที่ปรับปรุงแล้ว 
ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา/
ทราบมต ิ
คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

P๑.๘ โครงการปรับปรุง
พระราชบญัญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวสิาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

ระดับความส าเร็จ 
ของการเสนอร่าง พ.ร.บ. 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. 
คุณสมบัติมาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวสิาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 
ให้ความเห็นชอบ
หลักการแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ. คุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับ
กรรมการและ
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

- รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ที่เก่ียวข้อง 

- เสนอ ร่าง พ.ร.บ. 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ. คุณสมบัติ
มาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการ
และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

P๑.๙ ปรับปรุงระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินงานตามแผน 

จัดท าร่าง 
แนวทาง 
การปรับปรุงระบบ
ประเมินผล 
แล้วเสร็จ 

ทดสอบร่าง 
แนวทาง 
การประเมินผล 

คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ
เห็นชอบหลักการ
ของแนวทาง 
การปรับปรุงระบบ
ประเมินผล 

จัดสัมมนา/อบรม 
เกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินงานใหม่
ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ใช้เกณฑ์ 
การประเมินใหม่ 

P๑.๑๐ โครงการปรับปรุงระบบ 
เเรงจูงใจของพนักงาน 
เเละกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จ 
ของโครงการปรับปรุง
ระบบแรงจูงใจ 
ของพนักงาน  
และกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

เสนอผลการศึกษา
ต่อที่ประชุม ๓ M 

- เสนอผลการศึกษา
ต่อ ผอ.สคร. 

- เสนอผลการศึกษา
ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศ 
P๒.๑ ทบทวนนโยบายในการถือครอง

หลักทรัพย์ของรัฐ 
และการบริหารหลักทรัพย ์
ในแต่ละประเภท 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ระดับความส าเร็จ 
ในการก าหนดนโยบาย 
ในการถือครองหลักทรัพย์
ของรัฐ และส่งผา่นนโยบาย
การถือครองหลักทรัพย์ 
ไปยังบริษัท 

รวบรวมและศึกษา
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการก าหนด
นโยบาย 
ในการถือครอง
หลักทรัพย์ 
เช่น มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบาย 
ของรัฐบาลในอดตี 
กฎ ระเบียบ สภาวะ
อุตสาหกรรม 
และการด าเนินธุรกิจ 
เป็นต้น 

เสนอหนังสือ 
ขอรับนโยบาย 
เพื่อก าหนด
นโยบาย 
การถือครอง
หลักทรัพย์ 
ต่อ ผอ.สคร.  
เพื่อพิจารณา 

เสนอหนังสือ 
ขอรับนโยบาย 
เพือ่ก าหนด
นโยบาย 
การถือครอง
หลักทรัพย ์
ต่อรองปลัด
กระทรวงการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยส์ิน 
เพื่อพิจารณา 

เสนอหนังสือ 
ขอรับนโยบาย 
เพื่อก าหนด
นโยบาย 
การถือครอง
หลักทรัพย ์
ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณา 

ส่งหนังสือแจ้งผู้แทน
กระทรวงการคลัง
เพื่อส่งผ่านนโยบาย
การถือครอง
หลักทรัพย์ 
ไปยังบริษัทต่อไป 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

P๒.๒ การด าเนินการลงทนุ 
ในโครงการ 
ตามนโยบายภาครัฐ 

ระดับความส าเร็จ 
ของการลงทุนในโครงการ 
ตามนโยบายภาครัฐ 

มีแนวทาง 
การลงทุน 
ในโครงการ 
ตามนโยบายภาครัฐ 

- ผู้มีอ านาจเห็นชอบ
หรืออนุมัติให้ลงทุน
ในโครงการ 
ตามนโยบายภาครัฐ 

- มีการลงทุน 
ในโครงการ 
ตามนโยบายภาครัฐ 

P๒.๓       
 - โครงการบริหารจัดการ

หลักทรัพย์เชิงรุก  
(การจ าหน่ายหลักทรัพย ์
ที่ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง) 

การจ าหน่ายหลักทรัพย ์
ที่ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครองเพิ่มเติม 

ผอ. สคร. เห็นชอบ
เร่ืองการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามมติ
คณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๙ 
และน าเสนอ
กระทรวงการคลัง
เพื่อเห็นชอบ
แผนการจ าหนา่ย 

น าเสนอ 
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  
เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
เห็นชอบ 
แผนการจ าหนา่ย
หลักทรัพย ์

ด าเนินการ 
จ าหน่ายหลักทรัพย์
ที่ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

ที่ปรึกษาทางการเงิน
ด าเนินการจัดท า
สรุปผลการจ าหน่าย
ต่อกระทรวงการคลงั
และคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา 
เพื่อการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ 

 - โครงการปรับปรุง
กฎระเบียบ 
ในการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 

 

การปรับปรุงระเบยีบ 
ในการบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ (ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการซื้อ 
และจ าหนา่ยหุ้น 
ของส่วนราชการ พ.ศ. ....) 

จัดท ารา่งกฎระเบียบ
ในการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 
(ร่างระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการซื้อ 
และจ าหนา่ยหุ้น
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ....) 
และข้อมูลประกอบ 

- น าเสนอ 
ร่างกฎระเบียบ 
ในการบริหาร
หลักทรพัย์ของรัฐ 
(ร่างระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการซื้อ 
และจ าหนา่ยหุ้น
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ....) 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

- น าเสนอ 
ร่างกฎระเบียบ 
ในการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 
(ร่างระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการซื้อ 
และจ าหนา่ยหุ้น
ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ....) 
ต่อคณะรัฐมนตรี 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ
 จากทุกภาคส่วน 
P๓.๑       

 - เตรียมความพร้อม 
การจัดท าแผน 
การจัดท าโครงการ 
ร่วมลงทุน  
(ตามร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการร่วมลงทนุ
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....) 

ระดับความส าเร็จ 
ของการเตรียมความพร้อม 
การจัดท าแผน 
การจัดท าโครงการ 
ร่วมลงทุน 

ศึกษาโครงร่าง 
แผนแม่บท 
ตามแผน
ยุทธศาสตรช์าติ
และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบญัญัติ
วินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
พระราชบญัญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ศึกษาแนวทาง 
การจัดท าแผน 
การจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุนจากกรณี
ของต่างประเทศ 

เตรียมความพร้อม
หารือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวบรวม
ข้อมูลต่างๆ 
และร่วมกับ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ส านัก
งบประมาณ (สงป.) 
ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.) 
และส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) ในการจัดท า
โครงร่างแผนพฒันา
โครงการของประเทศ 

ก าหนดโครงร่าง
ของแผน 
และแนวทาง 
ในการจัดท าร่าง
แผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน 

เสนอแนวทาง 
ในการจัดท า 
ร่างแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน
ต่อ ผอ.สคร. 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 - จัดท าร่างกฎหมาย 
ล าดับรองและร่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ
เพื่อรองรับ 
การด าเนินการ 
ตามร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการร่วมลงทนุ
ระหวา่งรัฐและเอกชน 
พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรองและร่าง 
แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับ
การด าเนินการ 
ตามร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การร่วมลงทุน 

ล าดับความส าคัญ
และความจ าเป็น
ของร่างกฎหมาย
ล าดับรอง 

แผนงานการจัดท า
ร่างกฎหมาย 
ล าดับรอง 

จัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรอง 

รับฟังความคิดเห็น
พร้อมทั้งปรับปรุง
ร่างกฎหมาย 
ล าดับรอง 

ร่างกฎหมาย 
ที่ได้รับการอนุมัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
P๔.๑ พัฒนาบุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 
ตามโครงการ 
พัฒนาบุคลากร 

สามารถด าเนินการ
โครงการ 
แผนพฒันาบุคลากร 
ได้ร้อยละ ๕๐ 
ของกิจกรรม 
ตามแผน 

สามารถด าเนินการ
โครงการ 
แผนพฒันาบุคลากร 
ได้ร้อยละ ๖๐ 
ของกิจกรรม 
ตามแผน 

สามารถด าเนินการ
โครงการ 
แผนพฒันาบุคลากร 
ได้ร้อยละ ๗๐ 
ของกิจกรรม 
ตามแผน 

สามารถด าเนินการ
โครงการ 
แผนพฒันาบุคลากร 
ได้ร้อยละ ๘๐ 
ของกิจกรรม 
ตามแผน 

สามารถด าเนินการ
โครงการ 
แผนพฒันาบุคลากร 
ได้ร้อยละ ๙๐ 
ของกิจกรรม 
ตามแผน 

P๔.๒ แผนสร้างความผูกพนัในองค์กร ความส าเร็จ 
ของการด าเนินการ 
ตามแผนสร้างความผูกพัน
องค์กร 

มีแผน 
สร้างความผูกพัน
องค์กร 

ผอ. สคร. 
เห็นชอบแผน 
สร้างความผูกพัน
องค์กร 

สามารถ 
ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผน 
สร้างความผูกพัน
องค์กร 
ได้ร้อยละ ๗๐ 

สามารถ 
ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผน 
สร้างความผูกพัน
องค์กร 
ได้ร้อยละ ๘๐ 

ข้อ ๔ 
และมีการ
ประเมินผล 
การด าเนินการ 
ตามแผน 
สร้างความผูกพนั
องค์กร 

P๔.๓ โครงการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของ สคร. 

พิจารณาทบทวน/ 
การด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ความดีอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการ 
ตามแผน 
ได้ร้อยละ ๖๐ 

ด าเนินการ 
ตามแผน 
ได้ร้อยละ ๗๐ 

ด าเนินการ 
ตามแผน 
ได้ร้อยละ ๘๐ 

ด าเนินการ 
ตามแผน 
ได้ร้อยละ ๙๐ 

ข้อ ๔ และมีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน 

       



๔๙ 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

P๔.๔ จัดท าคู่มือตรวจสอบภายใน สคร. มีคู่มือ 
ตรวจสอบภายใน 

แล้วเสร็จภายใน 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

แล้วเสร็จภายใน 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

แล้วเสร็จภายใน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

แล้วเสร็จภายใน 
เมษายน ๒๕๖๒ 

แล้วเสร็จภายใน 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
P๕.๑ โครงการปรับปรุง 

และเพิ่มประสทิธิภาพ 
ระบบบริหารจัดการภายใน 
ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจด้วยระบบดิจิทลั 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของโครงการ 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ด าเนินการติดตั้ง 
และทดสอบ 
การใช้งาน 

ตรวจรับงาน 

P๕.๑ โครงการทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
บริหารจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบ
เสมือน 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของโครงการ 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ด าเนินการติดตั้ง
และทดสอบ 
การใช้งาน 

ตรวจรับงาน 



๕๐ 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

P๕.๓ โครงการสร้างความเข้าใจ
พระราชบญัญัต ิ
การก ากับดูแล 
และบริหารรัฐวิสาหกิจ
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินโครงการ 

จัดท าแผน 
การประชาสัมพนัธ์
ที่มีเป้าหมาย 
ระยะสั้น 
ระยะปานกลาง 
และระยะยาว 
และแผน 
การตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน แล้วเสร็จ 

เสนอแผน 
การประชาสัมพนัธ์
เพื่อ ผอ. สคร. 
เห็นชอบ 

จัดกิจกรรม 
สานสัมพันธ ์
กับกลุ่มเป้าหมาย 
๒ คร้ัง 
อบรมบุคลากร 
สคร. ๑ คร้ัง 

จัดกิจกรรม 
สานสัมพันธ ์
กับกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๓ คร้ัง 
อบรมบุคลากร 
สคร. อย่างน้อย 
๒ คร้ัง 
และประชาสัมพันธ ์
ผ่านช่องทาง 
และสื่อต่างๆ 
อย่างน้อย ๑๐ คร้ัง 

จัดกิจกรรม 
สานสัมพันธ ์
กับกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างน้อย ๔ คร้ัง 
อบรมบุคลากร 
สคร. อย่างน้อย 
๒ คร้ัง 
และประชาสัมพันธ ์
ผ่านช่องทาง 
และสื่อต่างๆ 
อย่างน้อย ๒๐ คร้ัง 



๕๑ 
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๓. โครงการ กิจกรรม และแผนการด าเนินงาน 

โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
P๑.๑  ทบทวนแผน

วิสาหกิจ 
ให้สอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ
ผ่านการจัดท า 
Vision Meeting 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง             
๒. แจ้งรัฐวิสาหกิจให้ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ตามข้อสังเกต  

และสถานการณ์ในปัจจุบนั 
            

๓. รัฐวิสาหกิจด าเนนิการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
(รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) 

            

๔. รัฐวิสาหกิจด าเนนิการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
(รัฐวิสาหกิจปปีฏิทิน) 

            

๕. รัฐวิสาหกิจส่งแผนยุทธศาสตร์มาพร้อมเอกสารจัดท าบนัทึกข้อตกลงฯ 
(รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) 

            

๖. กพส. ๑-๓ จัดประชุม Vision Meeting (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)             
P๑.๒ การจดัท า

ฐานข้อมูล 
ในการ
ด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน  
๔๑ แห่ง 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงาน บรบิท และแผนที่เก่ียวข้อง  
ของรัฐวิสาหกิจและจัดท าร่าง Key Drivers 

            

๒. เข้าพบรัฐวิสาหกิจ และปรับปรุง Key Drivers             
๓. ศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงาน บรบิท และแผนที่เก่ียวข้อง  

ของรัฐวิสาหกิจและจัดท าร่าง Key Drivers 
            

๔. เข้าพบรัฐวิสาหกิจ และปรับปรุง Key Drivers             

              
              
              
              
              
              
              



๕๒ 
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โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

P๑.๓ การติดตาม 
เงินน าส่ง
รายได้แผน่ดิน 
ของรัฐวิสาหกิจ
และกิจการ 
ที่กระทรวง 
การคลังถือหุ้น
ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐ 
และรายงาน
การติดตาม
การจัดเก็บ 
เงินน าส่ง 
รายได้แผน่ดิน 

๑. ก ากับ ติดตาม การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน             
๒. ศึกษาผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ             
๓. เข้าร่วมและชี้แจงกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องในการประชุม ๔ หนว่ยงาน             
๔. สคร. จัดท าประมาณการเงินน าส่งรายได้แผ่นดนิของรัฐวิสาหกิจ

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
            

๕. สร้างความเข้าใจเปา้หมายและช่วงเวลาการน าส่งรายได้แผน่ดนิ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรัฐวสิาหกิจ 

            

P๑.๔              
- โครงการ

สร้างความ
แข็งแกร่ง
ทางการเงิน
ให้กับ
รัฐวิสาหกิจ  
(การปรบัปรงุ
การให ้
เงินอุดหนุน
บริการ
สาธารณะ) 

 

๑. กระบวนการจัดจา้งทีป่รึกษาโครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ             
๒. การพิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ 
            

๓. การจัดท าบนัทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

            

๔. การรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปี ๒๕๖๒             
๕. การรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปี ๒๕๖๑             
๖. รายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิการ

อุดหนุนบริการสาธารณะในปีทีผ่่านมา 
            

๗. ปรับปรุงระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

            



๕๓ 
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โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

- ปรับปรุง
ระเบียบ 
ส านัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย 
การให้เงิน
อุดหนุน 
บริการ
สาธารณะ 
ของ
รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนรูปแบบการให้การอุดหนุนบริการ
สาธารณะในตา่งประเทศ 

            

๒. ยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ 

            

๓. รับฟังความเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง             
๔. น าความเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องมาปรับรา่งการให้เงินอุดหนุนสาธารณะ

ของรัฐวิสาหกิจ 
            

๕. เสนอร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจเพื่อ รอง ผอ. สคร. พิจารณา 

            

๖. เสนอร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจเพื่อ ผอ. สคร. พิจารณา 

            

๗. เสนอร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจเพื่อการกระทรวงการคลังพิจารณา 

            

P๑.๕ โครงการจ้าง 
ที่ปรึกษา 
เพื่อพิจารณา
ผลกระทบจาก
การน ามาตรฐาน
การบัญชีสากล
ในส่วนมาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบับที่ ๙ มาใช้
กับรัฐวิสาหกิจ 

๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการจา้งทีป่รึกษาโครงการ             
๒. จัดจ้างทีป่รึกษาโครงการ             
๓. ด าเนินการตามแผนการปฏิบตัิของที่ปรึกษาโครงการ             

              



๕๔ 
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โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

P๑.๖              
- การติดตาม

งบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ 

๑. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ การรายงาน 
การเบิกจ่ายงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจ และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รบั 
เป็นประจ าทุกเดือน 

            

๒. รายงานผลการติดตามการเบิกจา่ยงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจ             
๓. จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ             

- แผนงบลงทนุ
ของ
รัฐวิสาหกิจ
ระยะ 
ปานกลาง  
๕ ป ี

๑. จัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท าแผนลงทุน ๕ ปี และแบบฟอร์มการ
กรอกข้อมูล 

            

๒. สนผ. หารือกับ ส านัก/กอง/ศูนย์ ภายใน สคร. และหน่วยงานกลาง 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแนวคิดและแบบฟอร์ม ก่อนน าเสนอผูบ้ริหาร สคร. 

            

๓. สนผ. สง่แบบฟอร์มให้หน่วยงานจัดท าข้อมูล             
๔. รัฐวิสาหกิจจัดท าข้อมูลและจัดสง่ให้กระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อรวบรวม

และจัดส่งให้ สคร. 
            

๕. สนผ. รวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างแผนการลงทนุตามกรอบแนวคิด             
๖. สนผ. หารือร่างแผนการลงทุนกบัผู้บริหาร สคร. และปรับปรุง  

เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และกระทรวงเจ้าสงักัดเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและปรบัปรุง (หากมี) 

            

๗. สคร. เสนอแผนการลงทนุ ๕ ปี ต่อ คนร.             
              
              
              
              
              
              
              
              



๕๕ 
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โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

P๑.๗ การปรับปรุง
ระเบียบ 
และมติ
คณะรัฐมนตร ี
ที่เก่ียวข้อง 
กับรัฐวิสาหกิจ 
(อัตรา 
และหลักเกณฑ์
การจ่าย
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
และ 
เบี้ยประชุม
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ) 

๑. ก าหนดแนวทางการด าเนินการเสนอเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
ร่วมกับ คบส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            

๒. รับฟังความคิดเห็น             
๓. เสนอกระทรวงการคลัง             
๔. เสนอ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.             
๕. เสนอคณะรัฐมนตร ี             
๖. ระเบียบทีป่รับปรุงแล้วมีผลบังคบัใช้             
๗. สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 

ของรัฐวิสาหกิจ 
            

P๑.๘ โครงการปรบัปรุง
พระราชบญัญัติ
คุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรบั
กรรมการ 
และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

๑. ศึกษาและรวบรวมประเด็นปัญหา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวข้อง             
๒. เสนอหลักการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ ต่อ ผอ. สคร.             
๓. เสนอหลักการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ ต่อกระทรวงการคลัง             
๔. จัดท าร่าง พ.ร.บ. คุณสมบัติฯ ฉบับแก้ไข             
๕. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง             
๖. เสนอ ร่าง พ.ร.บ. ต่อ ผอ. สคร.             
๗. เสนอ ร่าง พ.ร.บ.  ต่อกระทรวงการคลัง             

              
              



๕๖ 
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โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

P๑.๙ ปรับปรุงระบบ
ประเมินผล
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 

๑. จัดท าเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลใหม่เสนอคณะอนุกรรมการ 
พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ภาพรวม 

            

๒. ทดสอบและสรุปผลการทดสอบเกณฑ์ประเมินใหม่ 
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรบัปรุง 
ระบบประเมินผลการด าเนนิงานรัฐวิสาหกิจ ภาพรวม 

            

๓. น าเสนอเกณฑ์ประเมินผลใหม่แก่คณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ 

            

๔. สื่อสาร และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินใหม่             
๕. ใช้ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่             

P๑.๑๐โครงการ
ปรับปรุงระบบ
เเรงจูงใจ 
ของพนักงาน
เเละกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

๑. เสนอผลการศึกษาปรับปรุงระบบเเรงจูงใจของพนักงาน 
เเละกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อ ผอ. สคร. 

            

๒. เสนอผลการศึกษาปรับปรุงระบบเเรงจูงใจของพนักงาน 
เเละกรรมการรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
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โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
P๒.๑ ทบทวนนโยบาย

ในการถือครอง
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 
และ 
การบริหาร
หลักทรัพย์ 
ในแต่ละ
ประเภท 
ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบาย 
ในการถือครองหลักทรัพย์ 

            

๒. ตรวจสอบสถานะปัจจุบนัของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า             
๓. จัดกลุ่มหลักทรัพย์ของรัฐให้สอดคล้องกับข้อ ๑             
๔. ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องถึงวัตถุประสงค์ในการถือครอง             
๕. ร่างหนังสือและแก้ไขร่างหนังสือ             
๖. น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา             
๗. เสนอหนังสือขอรับนโยบายเพื่อส่งผ่านนโยบายการถือครองหลักทรัพย์

ไปยังบริษัทต่อ ผอ. สคร. เพื่อพิจารณา 
            

๘. ส่งหนังสือแจ้งผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อส่งผา่นนโยบาย 
การถือครองหลักทรัพย์ไปยังบริษัทต่อไป 

            

P๒.๒ การด าเนินการ
ลงทุนใน
โครงการ 
ตามนโยบาย
ภาครัฐ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางการลงทุนในโครงการ 
ตามนโยบายภาครัฐ 

            

๒. น าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาการลงทุนในโครงการตามนโยบายภาครัฐ             
๓. ด าเนินการเพื่อลงทุนในโครงการตามนโยบายภาครัฐ             

P๒.๓              
- โครงการ

บริหารจัดการ
หลักทรัพย์
เชิงรุก  
(การจ าหน่าย
หลักทรัพย์ 
ที่ไม่มีความ
จ าเป็น 
ในการถือครอง) 

๑. น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ             
๒. ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ และมีหนังสือถึงบริษัทที่รัฐเข้าไปถือครอง             
๓. ด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามแผนการจ าหนา่ยหลักทรัพย์ 

ที่ได้รับอนุมัต ิ
            

๔. ที่ปรึกษารายงานผลการด าเนนิการต่อกระทรวงการคลัง             



๕๘ 
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โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

- โครงการ
ปรบัปรุง
กฎระเบียบ
ในการ
บริหาร
จัดการ
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๑. จัดท าร่างกฎระเบียบในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (ร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการซื้อและจ าหนา่ยหุ้นของส่วนราชการ  
พ.ศ. ....) และข้อมูลประกอบ 

            

๒. น าเสนอร่างกฎระเบียบในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (ร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการซื้อและจ าหนา่ยหุ้นของส่วนราชการ  
พ.ศ. ....) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

            

๓. น าเสนอร่างกฎระเบียบในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (ร่างระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการซื้อและจ าหนา่ยหุ้นของส่วนราชการ  
พ.ศ. ....) ต่อคณะรัฐมนตรี (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 

            

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ 
 จากทุกภาคส่วน 
P๓.๑              

- เตรียมความ
พร้อมการ
จัดท าแผนการ
จัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน 
(ตามรา่ง
พระราชบญัญัติ
ส่งเสริม 
การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐ 
และเอกชน 
พ.ศ. ....) 

๑. ศึกษาโครงร่างแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญตัิวินัยการเงินการคลงัของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

            

๒. ศึกษาแนวทางการจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนจากกรณี
ของต่างประเทศ 

            

๓. เตรียมความพร้อมหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวบรวมข้อมูลต่างๆ 
และร่วมกับ สศช. สงป. สบน. และ สศค. ในการจัดท าโครงร่าง
แผนพัฒนาโครงการของประเทศ 

            

๔. ก าหนดโครงร่างของแผนและแนวทางในการจัดท าร่างแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน 

            

๕. เสนอร่างแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่มีความสอดคล้อง 
กับแผนพฒันาโครงการของประเทศต่อ ผอ.สคร. 

            



๕๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
      

โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

- จัดท าร่าง
กฎหมาย
ล าดับรอง 
และร่าง
แนวทาง
ปฏิบัต ิ
เพื่อรองรับ
การด าเนินการ
ตามร่าง
พระราชบญัญัติ
ส่งเสริม 
การร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐ 
และเอกชน 
พ.ศ. .... 

๑. ศึกษารา่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการรว่มลงทุนฯ ที่มีผลบังคบัใช้  
เพื่อด าเนินการจัดล าดับความส าคัญและความจ าเปน็ของร่างกฏหมาย
ล าดับรองและร่างแนวทางปฏบิตัิแต่ละฉบบั 

            

๒. จัดท าแผนงานการจัดท าร่างกฏหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏิบัติ 
โดยให้สอดคล้องกับจัดล าดับความส าคัญและความจ าเปน็ของ 
ร่างกฏหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติแตล่ะฉบับ 

            

๓. จัดท าร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติ โดยให้สอดคล้อง
กับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ ที่มีผลบังคบัใช้ 

            

๔. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายและรา่งแนวทาง
ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับ
รองและร่างแนวทางปฏิบัติ 

            

๕. เสนอร่างกฎหมายล าดบัรองและร่างแนวทางปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและเอกชน/
ผอ. สคร./ผู้มีอ านาจอนุมตัิเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
      

โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
P๔.๑ พัฒนาบุคลากร

ของส านักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ศึกษาทบทวนการด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑             
๒. จัดท าแผนการด าเนนิกิจกรรมปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒             
๓. จัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาบุคลากร             
๔. สรุปผลการพัฒนาบุคลากร             

P๔.๒ แผนสร้าง
ความผูกพัน 
ในองค์กร 

๑. ด าเนินการจัดท าแผนสรา้งความผูกพันองค์กร             
๒. ด าเนินกิจกรรมตามแผนสร้างความผูกพันองค์กร             
๓. ประเมินผลการด าเนนิการตามแผนสร้างความผูกพันองค์กร              

P๔.๓ โครงการ
ขับเคลื่อน
องค์กร
คุณธรรม 
ของ สคร. 

๑. คณะท างานขบัเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. ประชุมหารือถึง 
แนวทางการด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมความดี 

            

๒. น าผลการประชุมคณะท างานขบัเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. 
เสนอต่อ ผอ. สคร. เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ 

            

๓. ด าเนินการแจ้งเวียนกิจกรรมภายใต้คุณธรรมหลักให้ทุกส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม รับทราบการด าเนินกิจกรรม 

            

๔. ด าเนินกิจกรรมภายใต้คุณธรรมหลักทั่วทั้งองค์กร             
๕. ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามประเมนิผล และรายงานผล             

P๔.๔ จัดท าคู่มือ
ตรวจสอบ
ภายใน 

จัดท าคู่มือการตรวจสอบภายใน             

 
 
 



๖๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
      

โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
P๕.๑ โครงการ

ปรับปรุง 
และเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
จัดการภายใน
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
ด้วยระบบดิจิทัล 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
๒. ขออนุมัติโครงการ             
๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
๔. ด าเนินการติดตั้ง และทดสอบการใช้งาน             
๕. ตรวจรับงาน             

P๕.๒ โครงการ
ทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบ
บริหารจัดการ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ลูกข่ายแบบ
เสมือน 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             
๒. ขออนุมัติโครงการ             
๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             
๔. ลงนามสัญญา             
๕. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการ             
๖. ตรวจรับงาน             

              
              
              
              
              
              



๖๒ 
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โครงการ กิจกรรม 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

P๕.๒ โครงการ 
สร้างความเข้าใจ
พระราชบัญญัติ
การก ากับดูแล
และบริหาร
รัฐวิสาหกิจ
ในช่วง 
เปลี่ยนผา่น 

๑. จัดจ้างทีป่รึกษาประชาสัมพนัธ์             
๒. ที่ปรึกษาจัดท าและส่งร่างแผนประชาสัมพันธ์ (Inception Report)             
๓. ที่ปรึกษาจัดท าและส่งแผนประชาสัมพนัธ์             
๔. เสนอ ผอ. สคร. เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์             
๕. กิจกรรมสานสัมพันธ์กับกลุ่มเปา้หมาย             
๖. อบรมบุคลากร สคร.              
๗. ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางและสื่อต่างๆ              
๘. ส่งผลการประเมินและทบทวน             



๖๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
      

 


