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ภาพรวมส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประวัติความเป็นมา  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมบัญชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายได้เป็น  
กองรัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2520  
เพ่ือรับผิดชอบดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเน้น  
การควบคุมและก าหนดนโยบายด้านการเงินการบัญชี และการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ 

ต่อมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนภารกิจจากการควบคุมและ
ปฏิบัติการ มาเป็นการก ากับดูแลให้ค าปรึกษา แนะน าส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกระจายอ านาจด้านการเงิน
การคลังไปให้ส่วนราชการต่าง ๆและส่วนภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจความรับผิดชอบ
ในลักษณะใกล้เคียงกันเป็นส่วนราชการเดียวกันโดยมีฐานะสูงกว่ากอง จึงปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสภาพงานดังกล่าว และเนื่องจากการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามนัยมาตรา 8 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 "กองรัฐวิสาหกิจ" 
จึงเปลี่ยนฐานะเป็น "ส านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538 ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นส านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ (สรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในการก ากับดูแล การด าเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ส านักรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐมีความสามารถมากขึ้น
ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้ยกฐานะ “ส านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ” เป็น “ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545    
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนย์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ           

ส านักนโยบาย
และแผน 

รัฐวิสาหกิจ 

ส านัก          
กฎหมาย 

ส านักก ากับ 

และประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๑           

ส านักบริหาร
หลักทรัพย ์

ของรัฐ 

ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

รองผู้อ านวยการ สคร. 

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวสิาหกิจ

รองผู้อ านวยการ สคร. 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๒           

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๓           

กองส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 

โครงสร้าง  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบอัตราก าลังบุคลากร 

ประเภทบุคลากร กรอบอัตราก าลัง (อัตรา) 
ข้าราชการ 153 
ลูกจ้างประจ า ๑ 
พนักงานราชการ 29 
ลูกจ้างชั่วคราว 42 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

วิสัยทัศน์  
“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจตามกฎหมาย  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  

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

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด า เนินงาน 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้า นวิชาการของการบริหาร 

และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
4. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่า 

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

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

กรอบแนวคิด สคร. 4.0 พลัส (SEPO 4.0+) ส าหรับปี 2560 - 2565 
กรอบแนวคิด SEPO 4.0+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญ

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

1. Strategy คือ การขับเคลื่อนงานโดยยึดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ด้าน
รัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  ที่ชัดเจนและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ Thailand 4.0 

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล มีกระบวนการ
ด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ ขับเคลื่อนด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0  

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

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร์  

เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุตามพันธกิจ 
ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั ้งการส่ง เสริมและสนับสนุน  
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั ่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
ในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต  

ได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล 
กลยุทธ์ 
1.1  จ ัด ให ้ม ีแผนย ุทธศาสตร ์ร ัฐ ว ิสาหก ิจ  เ พื ่อก าหนดทิศทางและบทบาท  

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุนและ
ศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย  
การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการขององค์กร 

2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการและ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



5 

2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง  

2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ ไขปัญหาส าหรับรั ฐวิ สาหกิจที่ มีปัญหา 
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 าหนดค่าตอบแทน
ด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื ่องคุณธรรมและจริยธรรม  
ภายในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศ 
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 ต้องถือ

ครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์  
1. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้อง  

กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 
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1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือด้านการร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น  

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
ร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 

2. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยง
และผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

กลยุทธ์   
2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมระหว่างรัฐ

และเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  
1. บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SAMART 

กลยุทธ์ 
1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด 

ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART รวมทั้ง
น าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

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

และเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
2. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
2.2 ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

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

และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
3.3 จ ัดให ้ม ีกลไกการร ับฟังความคิดเห ็น ข ้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร  

ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร.  
3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และอธิบายได้ 
3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เ พ่ือลดการใช้ 

ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ  
ของงาน 
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3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่าง

ทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

2. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

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

และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

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

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ที่ 1 – 4  
กลยุทธ์ 
3.1 ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลงจนไม่มี

การส่งบันทึกภายใน 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้  

อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ  

ของ สคร. เพิ่มข้ึน 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

การติดตามรายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

 สคร. มีหน้าที่ในการติดตามและจัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ
และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 (เงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ)  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของเอกสารงบประมาณประจ าปี โดยมีการก ากับและติดตามการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและ
กิจการเป็นประจ าทุกเดือน  
 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สคร. 
จัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ รวมจ านวน 160,070 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน
จากรัฐวิสาหกิจจ านวน 144,220 ล้านบาท และเงินปันผลจากกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 
จ านวน 15,850 ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ ตามเอกสารงบประมาณจ านวน 
159,800 ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจที่น าส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้ 

 
การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

 ในปี 2564 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจานวน 307,185 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบการลงทุนทั้งปี โดย สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้เกิดการลงทุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลัง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจานวน 43 แห่ง 
ในปี 2564 สูงถึง 307,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่า 53,363 ล้านบาท 
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โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2554 แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวน ๒,๘๘๗ ล้านบาท และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ านวน 
๒,๓๓๘ ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ บร ิหารจัดการหลักทร ัพย์ของอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงร ุก  และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

การจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สคร. ได้น าบทเรียนและผลการด าเนินการในการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง จ านวน ๔ หลักทรัพย์ มาปรับปรุงกระบวนการการจ าหน่ายให้มี
คล่องตัว และด าเนินการปรับปรุงการค านวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีความต้องการที่จะจ าหน่ายให้เป็นปัจจุบัน 
โดยในปี 2564 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือเพ่ือประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่ไม่มีความ
จ าเป็นต้องถือครองของกระทรวงการคลัง โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 และสามารถ
ด าเนินการจ าหน่ายได้ในปี พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

การจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570 

 คณะกรรมการ PPP เห็นชอบการปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570 
(แผนร่วมลงทุน) ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะและความพร้อมของแต่ละโครงการ รวมถึง
สถานการณ์ปัจจุบันโดยในแผนร่วมลงทุนมีรายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนทั้งหมดรวม 67 โครงการ 
มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 9.97 แสนล้านบาท  
 

 

โครงการการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าป  พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินอุดหนุน 2,338 ล้านบาท เงินอุดหนุน 2,887 ล้านบาท
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การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ได้
อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนไปแล้วจ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการท่า
เทียบเรือสาธารณะเพ่ือขนถ่ายสินค้าเหลว (17,366 ล้านบาท) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (2,865 ล้านบาท) และโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
(14,469 ล้านบาท) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและ 
มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สคร. ตามแนวทาง SAMART  

การพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรของ สคร. ภายใต้หลักการ SAMART (สามารถ) มาใช้ใน
การพัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill –Attitude – Morality – Appearance – Reliability – Teamwork ภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ จากการที่ สคร. 
จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดย สคร. ได้มีการด าเนินการในเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร  
ของ สคร. ตามแนวทาง SAMART เพ่ือให้มีข้าราชการ สคร. มีคุณสมบัติของบุคลากร สคร. ให้เป็น SAMART  
ซึ่งนิยาม SAMART ของ สคร. ประกอบด้วย 

S: SKILL    เชี่ยวชาญ  
A: ATTITUDE             คิดดี  
M: MORALITY   มีคุณธรรม 
A: APPEARANCE   บุคลิกดี 
R: RELIABILITY  งานแม่นย า 
T: TEAMWORK  ท างานเป็นทีม 

โดยจะมีการพัฒนาบุคลากรผ่านโรงเรียน สคร. ซึ่งมีหลักสูตรที่ส าคัญ คือ 1) หลักสูตรทั่วไป (เพ่ือพัฒนาความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน/กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สคร.) 2) หลักสูตรที่ตอบสนอง
สมรรถนะหลัก (เพ่ือพัฒนาความรู้ในภารกิจเฉพาะด้าน ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน) 3) หลักสูตรส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ (เพ่ือพัฒนา
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้บริหารในหลักสูตร Coaching) โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ 
และโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและมีการก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา

 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ป  2564

    โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ
     เพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว    ,    ล้านบาท 

1

    โครงการศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
    เชียงของ จังหวัดเชียงราย        ล้านบาท 

2

    โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป าตอง จังหวัดภูเก ต
            ล้านบาท 

3
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และฝึกอบรม ได้แก่ การประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม (Knowledge Evaluation) และการ
ประเมินพฤติกรรมและทัศนคติ (Behavior & Attitude Evaluation) 

การสร้างความผูกพันในองค์กร 
สคร. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่กับองค์กร ดังนั้น เพ่ือให้ทราบ

ถึงปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรซึ่งน าไปสู่การรักษาบุคลากรที่ดีและเก่ง ให้คงอยู่และปฏิบัติงาน 
ใน สคร. ไปจนเกษียณอายุ รวมทั้งการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้บุคลากรรักองค์กร สคร. จึงได้ด าเนินการศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคร. โดยการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคร. และความพึงพอใจ
ต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ในหัวข้อ “Work Life Balance”และน าผลส ารวจ
ดังกล่าวมาจัดท าแผนสร้างความผูกพันของ สคร. ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร สคร. เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่พึงพอใจต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของ
บุคลากร ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์ ความก้าวหน้า 
1. การจัดสรร
อัตราก าลัง 
ภายในส่วนราชการ 

-  ส่วนราชการมีอัตราก าลังเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- บุคลากรได้รับการมอบหมายงานให้
เหมาะสมหน้าที่ความรับผิดชอบ 

สคร. มีการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้มี โครงสร้ างการแบ่ งงานภายใน          
ที่สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่ง สคร. ได้มีการวิเคราะห์ปริมาณงาน
เพ่ือขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือให้มี
จ านวนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว 

2. การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร สคร. 

- บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถให้
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

- มีการจัดโครงการโรงเรียน สคร. โดยมี 
การจัดหลักสูตรตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ 
  ๑) หลักสูตรทั่วไป 
  ๒) หลักสูตรเฉพาะส าหรับบุคคลทั่วไป 
  ๓) หลักสูตรเฉพาะส าหรับข้าราชการ  
      ระดับช านาญการพิเศษ 

3. การบริหารจัดการ
ภายในส่วนราชการ 

- บุคลากรมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อ 
การท างานพร้อมทั้งมีอุปกรณ์/เครื่องมือ 
ส าหรับการท างานที่มีคุณภาพเหมาะสม
และเพียงพอต่อการท างาน 

- หน่วยงานมีเทคโนโลยีหรือกระบวนการ
ใหม่ๆ มาช่วยในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างความ
สะดวกสบาย สามารถลดขั้นตอนและ

- บุคลากร สคร. มีอุปกรณ์ส านักงานที่
เพียงพอต่อการท างาน 

- มีการน าเทคโนโลยีมาช่วย 
  ในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอน 
  ในการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์ ความก้าวหน้า 
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร 

การขับเคลื่อน สคร. สู่ องค์กรคุณธรรม  
 สคร. ได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขของ
ประชาชน โดยได้มีค าสั่ง สคร. ที่ 74/2564 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขของประชาชน โดยมีรองผู้อ านวยการ สคร. ที่ก ากับดูแลส านักงาน
เลขานุการกรมเป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ใน สคร. เป็นอนุกรรมการ และมีหัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุข            
ของประชาชน ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. และส่งเสริมการสร้างความผูกพันของบุคลากร สคร. อย่างต่อเนื่อง 
โดยได้ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมความดี ส.สามัคคี ค.ความรับผิดชอบ และร. ระเบียบวินัย เพ่ือให้บุคลากรของ สคร. 
ได้ร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ส. สามัคคี การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
 2) ค. ความรับผิดชอบ ส่งงานทันเวลา และการน าเอกสารเข้าระบบ E-filing 
 3) ร. ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาการมาท างานการเข้าร่วมประชุม และความเหมาะสม  
ของการแต่งกาย 
ทั้งนี้  สคร. ยังไดม้ีการด าเนินการจัดกิจกรรม Happy workplace อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรม Birthday party 
เพ่ือร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน 
 2) จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ดังนี้ 

2.1)  กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.2)  กิจกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
2.3)  กิจกรรมมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม กล่าวคือรับบริจาคปฏิทินเก่า  

เพ่ือส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  บริจาคไส้แม็ก ห่วงอลูมิเนียม 
เพ่ือน าไปท าขาเทียมมอบให้กรมควบคุมมลพิษ และบริจาคถุงผ้าน าไปบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนการท างานของ สคร. ให้สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเรียกใช้ 

ข้อมูลได้ง่าย สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 27001 ตามแผนภาพข้างต้น มีการ
บริหารข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าประกาศเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความ
มั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ และมีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตด้านสารสนเทศ โดยมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สคร. โดย สคร. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
ข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ ISO 27001 และใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (The Committee of Sponsoring Organization : COSO) เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สคร. โดยความเสี่ยงนั้น คือ  

1) ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคล เช่น บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบุกรุก 
โจมตีระบบสารสนเทศ หรือการโจรกรรมอุปกรณ์และข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์  

2) ความเสี่ยงที่เกิดจากด้านเทคนิค เช่น อุปกรณ์บางรายการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่ 
ทันสมัย  

3) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์อ่ืนๆ เช่น การเกิดอัคคีภัย อุทกภัย    
การชุมนุมประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากการด าเนินงานที่ผ่านมา สคร. ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากการภัยคุกคามทางเทคโนโลยี ซึ่งแบ่งออกเป็น  

3.1) ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคล เช่น บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
การบุกรุกโจมตีระบบสารสนเทศ หรือการโจรกรรมอุปกรณ์และข้อมูลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์  
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3.2) ความเสี่ยงที่เกิดจากด้านเทคนิค เช่น อุปกรณ์บางรายการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่
ทันสมัย  

3.3) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์อ่ืนๆ เช่น การเกิดอัคคีภัย 
อุทกภัย การชุมนุมประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง และสถานการณ์โรคระบาด เช่น ในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิด
เหตุการณ์โรคระบาด (COVID-19) ได้ด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดย
จัดเตรียมแผนงานเพ่ือรองรับการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) โดยการให้บุคลากรใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure : VDI) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์จากที่บ้านหรือ
อุปกรณ์ Mobile Device ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา (Any time Any Where) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
แบบ Cloud Computing มาใช้ภายในองค์กร (โดย สคร. ได้เริ่มน าระบบ Cloud Computing มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554) 
และได้ด าเนินการติดตั้ง Zoom Cloud Meeting บนอุปกรณ์ Mobile Device ของบุคลากร สคร. พร้อมทั้งจัดฝึกอบรม
การใช้งาน เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ทุกปี สคร. ยังได้มีการ
ด าเนินการทดสอบสภาพความพร้อมใช้งานและการกู้คืนของระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบส ารองข้อมูลตามระดับความเสี่ยง เช่น การทดสอบการกู้คืนระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยสมมุติสถานการณ์ที่
เกิดจากด้านเทคนิค เช่น อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สคร.จะตรวจสอบความ
เสียหายและผลกระทบตลอดจนความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ หากระบบเสียหายเพียงเล็กน้อยจะด าเนินการแก้ไขให้
ทันที และในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบมากให้รายงานตามล าดับชั้นเพ่ือให้ผู้บริหารทราบและสั่งการต่อไป 
และประชาสัมพันธ์ในบุคลากรทราบถึงการหยุดบริการชั่วคราว หลังจากนั้น สคร. จะด าเนินการ  กู้คืนและทดสอบสภาพ
ความพร้อมใช้งานให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและเปิดใช้งานต่อไป  

 
การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital 
Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

สคร. มีความจ าเป็นในการวิเคราะห์และความต้องการข้อมูลของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน และที่ควรจะมี
ในอนาคต ส าหรับการวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม พร้อมทั้งน าข้อมูลของรัฐวิสาหกิจมาบูรณาการ
และใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างคุณค่า จากภายในของรัฐวิสาหกิจและระหว่างรัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย การถ่ายโอน 
และการใช้ประโยชน์ในข้อมูลร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้มีระบบในการรวบรวม จัดการ ปรับปรุงข้อมูลของรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์
ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ส าหรับสาธารณะ  

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
สคร. ในการวิเคราะห์ ก ากับดูแล และก าหนดกลไกการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งถ่ายทอด
วิธีการคิดและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้กับบุคลากร สคร.  

3. เพ่ือให้มีเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลบน Internet เช่น Website Social Media หรือข้อมูลบน
สื่อออนไลน์อ่ืนๆ และน ามาจัดการหาความสัมพันธ์กับข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจทั้งรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม รวมถึงสร้างคุณค่า (Value) จากความ สัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว และ
น ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ  

4. เพ่ือสร้างระบบการติดตามผลการ ด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐวิสาหกิจในการ
ผลักดันและก ากับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน การติดตาม
งบลงทุน และรายได้น าส่ง 
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โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics) 
ส าหรับการน ามาใช้ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และ ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการก ากับดูแล และประเมินผล
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และระบบการบริหารจัดการ ดิจิทัล (Digital Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ส่งหากการพัฒนาระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ จะส่งผลท าให้บุคลากรของ สคร.  

1. มีเครื่องมือในการรวบรวมจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งรายแห่ง ราย
สาขา และ ภาพรวม และสามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (Data Analytics) ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า    
และมีประสิทธิภาพ  

2. สามารถน าเสนอนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมถึงแนวทางการก ากับดูแลและ
ประเมินผลการ ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจรายแห่ง รายสาขา และภาพรวม  

3. สามารถแจ้งเตือนรัฐวิสาหกิจในกรณีที่การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือมีคาดว่า  
จะมีปัญหาด้านการเงิน พร้อมทั้งสามารถ แนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  

4. มีระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation 
 
ระบบบริหารจัดการภายในของ สคร. (Web Portal) 

  นอกจากนี้ในการด าเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัล  สคร. มีการวิเคราะห์กระบวนการและโอกาส
ในการพัฒนารูปแบบการท างาน เครื่องมือการท างาน และจัดท าแผนงานเพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมรับการ
ปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล ได้แก่  1) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สคร. ระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2564 และ 2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ  ในส่วนของการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือลดต้นทุน (งบประมาณ) ได้มีการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายใน (Web 
Portal) ให้เป็นดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามงาน (Tracking) และสถานะการด าเนินงานไปจนถึงระดับ
รายบุคคล ช่วยให้สามารถตรวจสอบและติดตามงานค้าง ตลอดจนสามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารที่ด าเนินการแล้วเสร็จลง
ในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ได้ในคราวเดียวกันมีการพัฒนาระบบการลา การยืม-คืนพัสดุ และการ
จองห้องประชุม ผ่านทางระบบ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานและลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น ส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ ได้มีการน าเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing มาให้บริการในรูปแบบ
ของคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ทั้งในส่วนของฝั่งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบเสมือน ระบบส านักงานอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพใหม่ ระบบปฏิบัติการ ระบบ
โปรแกรมประยุกต์ และการเก็บข้อมูลสารสนเทศ และในส่วนของผู้ใช้งาน (Client) สามารถเข้าใช้งานด้วยการพิสูจน์
ตัวตนแบบจุดเดียวเข้าได้ทุกระบบงาน (Single Sign - On) มีการน าระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน (VDI)     
มาประยุกต์ใช้งาน เพ่ือให้บุคลากร สคร. สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client ซึ่งมีความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องกรของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังรองรับการเข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย (Mobile Device)
นอกจากนั้นยังมีระบบติดตามการด าเนินการของโครงการ (Tracking System) ที่จัดเก็บข้อมูลโครงการของ สคร.     
เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถก ากับดูแล ติดตามความคืบหน้า และการเบิกจ่ายเงินโครงการของ สคร. 
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สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
1. การติดตามรายได้ที่จัดเก็บจาก
รัฐวสิาหกิจและกิจการที่กระทรวง 
การคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

สคร. จัดเก็บเงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ รวมจ านวน 
160,070 ล้านบาท  
(ประกอบด้วยเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจาก
รัฐวสิาหกิจจ านวน 144,220 ล้านบาท  และเงิน
ปันผลจากกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่า
ร้อยละ 50 จ านวน 15,850 ล้านบาท)            
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ  
ตามเอกสารงบประมาณจ านวน 159,800      
ล้านบาท 

- - - 

2. การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ 

สคร. สามารถ ติดตามการเบิกจา่ยงบลงทุนของ
รัฐวสิาหกิจ ในภาพรวมจ านวน 307,185      
ล้านบาท 

- ความล่าช้าของ       
การเบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ 

สคร. ก ากับติดตาม    
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจสามารถ
เบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

3. โครงการการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ 

  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี         
ได้พิจารณาอนุมัติให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ           

ได้รับงบประมาณ  
5,800,000  
- ใช้ไป  5,190,000  
- คงเหลือ 610,000 

- - 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

พ.ศ. 2554 แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ านวน ๒,๘๘๗ ล้านบาท และองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ านวน ๒,๓๓๘ ล้านบาท       
เพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มี 
รายได้น้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจดัการหลักทรัพย์ของอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
3. การจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ    
ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 

สคร. สามารถจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มี        
ความจ าเป็นในการถือครองได้ จ านวน ๔ 
หลักทรัพย์  

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน 

4. การจัดท าแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570 

คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ได้เห็นชอบ     
การปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน    
พ.ศ. 2563 - 2570 (แผนร่วมลงทุน) ตามมาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี 2562) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะและ  
ความพร้อมของแต่ละโครงการ รวมถึง
สถานการณ์ปัจจุบันโดยในแผนร่วมลงทุนมี

- - - 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

รายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนทั้งหมด
รวม 67 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 
9.97 แสนล้านบาท  

5. การสง่เสริมใหเ้กิดการลงทุนจาก
ความรว่มมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเฉลีย่ปีละ ๔๗,๐๐๐       
ล้านบาท 

คณะกรรมการ PPP ได้อนุมัติโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนไปแล้วจ านวน ๓ โครงการ 
ได้แก่ โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ
สาธารณะเพ่ือขนถ่ายสินค้าเหลว (17,366    
ล้านบาท) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (2,865 
ล้านบาท) และโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง 
จังหวัดภูเก็ต (14,469 ล้านบาท) 

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ  

6. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ 
สคร. ตามแนวทาง SAMART 

การพัฒนาบุคลากรผ่านโรงเรียน สคร. ซึ่งมี
หลักสูตรที่ส าคัญ คือ 1) หลักสูตรทั่วไป          
(เพ่ือพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน/
กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ 
สคร.) 2) หลักสูตรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก 
(เพ่ือพัฒนาความรู้ในภารกิจเฉพาะด้าน ได้แก่ รัฐ
วิสาหกิจ การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และการ
รว่มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน) 3) หลักสูตร
ส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ (เพ่ือ

- ได้รับงบประมาณ  
2,314,800  
- ใช้ไป  1,599,300  
- คงเหลือ 715,500 

การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  
(COVID-19) ส่งผล
กระทบต่อการ
ด าเนินการพัฒนา
บุคลากรผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมต่างๆ        
โดยไม่สามารถ

สคร. ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ฝีกอบรมในห้องเรียนเป็น
ระบบออนไลน์มากขึ้น 
โดยที่ สคร. จะได้มีการ    
เปลี่ยนแปลง
กระบวนการฝึกอบรม
เป็นระบบออนไลน์  
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้บริหารใน
หลักสูตร Coaching)  นอกจากนี้ยังมีโครงการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ และ
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล    
และมีการก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิผลของ
การพัฒนาและฝึกอบรม ได้แก่ การประเมิน
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม 
(Knowledge Evaluation) และการประเมิน
พฤติกรรมและทัศนคติ (Behavior & Attitude 
Evaluation 

ด าเนินการฝึกอบรม   
ในห้องเรียนได้ 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้
เกิดการต้องชลอตัวหรือ
ไม่ได้ด าเนินการตาม
กรอบระยะเวลาที่ได้
ก าหนดไว้ 

7. การสร้างความผูกพันในองคก์ร มีการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคร. 
และความพึงพอใจต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว ในหัวข้อ “Work Life 
Balance”และน าผลส ารวจดังกล่าวมาจัดท าแผน
สร้างความผูกพันของ สคร. ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร สคร. เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่พึงพอใจ
ต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัวของบุคลากร ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรอัตราก าลัง 
ภายในส่วนราชการ 

- - - 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร สคร. 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภายใน          
ส่วนราชการ 

8.การขับเคลื่อน สคร. สู่องค์กร
คุณธรรม  

มีกิจกรรมส่งเสริมความด ีส.  ค.  ร.  สรุปได้กล่าวคือ
ส.สามัคคี ค.ความรับผิดชอบ และร. ระเบยีบวินัย 
เพ่ือให้บุคลากรของ สคร. ได้ร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ส. สามัคคี การลด คัดแยกขยะมูลฝอย       
ในหน่วยงาน 
2) ค. ความรับผิดชอบ ส่งงานทันเวลา และการ
น าเอกสารเข้าระบบ E-filing เพ่ือประโยชน์ในการ
ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
3) ร. ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาการมาท างาน
การเข้าร่วมประชุม และความเหมาะสม  ของการ
แต่งกาย 
ทั้งนี้  สคร. ยังได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรม 
Happy workplace เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม         
(ส.  ค.  ร.)  ส.สามัคคี ค.ความรบัผิดชอบ และ        
ร. ระเบียบวินัย อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีใน
หน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรม Birthday party 

- - - 



26 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้าย
วันเกิดในแต่ละเดือน 
2) จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ดังนี้ 
     2.1)  กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
     2.2)  กิจกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในหน่วยงาน 
     2.3)  กิจกรรมมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม
และส่วนรวม กล่าวคือรับบริจาคปฏิทินเก่า  
เพ่ือส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริจาคไส้แม็ก           
ห่วงอลูมิเนียม เพ่ือน าไปท าขาเทียมมอบให้          
กรมควบคุมมลพิษ และบริจาคถุงผ้าน าไปบริจาค
ให้โรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนการท างานของ สคร. ให้สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. การพัฒนาระบบการวิเคราะห์  
ข้อมูล (Data Analytics) และระบบ 
การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital 
Transformation) เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)        
และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital 
Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพรัฐวสิาหกิจ 

- ได้รับงบประมาณ  
26,740,200  
- ใช้ไป  26,740,200  
- คงเหลือ 0 บาท 
 

- - 

10. ระบบบรหิารจัดการภายในของ 
สคร. (Web Portal) 

1. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สคร. 
ระยะ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564   

- - - 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ Cloud Computing 
มาให้บริการในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว (Private 
Cloud) ทั้งในส่วนของฝั่งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server)  โดยติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ
เสมือน ระบบส านักงานอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพใหม่ ระบบปฏิบัติการ ระบบ
โปรแกรมประยุกต์ และการเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ
ในส่วนของผู้ใช้งาน (Client) สามารถเข้าใช้งานด้วย
การพิสูจน์ตัวตนแบบจุดเดียวเขา้ได้ทุกระบบงาน   
(Single Sign - On) มีการน าระบบคอมพิวเตอร์  
เครื่องลูกข่ายเสมือน (VDI) มาประยุกต์ใช้งานเพ่ือให้
บุคลากร สคร. สามารถใช้งานผา่นเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ Thin Client ซึ่งมีความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องกรของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังรองรับการเข้าใช้
งานด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ไร้สาย (Mobile 
Device) 
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จากตารางสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต  
ได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก     
และเกิดประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร.  ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย    
และมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการ    
ตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหา/อุปสรรคต่อการด าเนินการในภาพรวม 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)     
ทีส่่งผลกระทบในวงกว้าง สคร. จึงได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินภารกิจให้เป็น
ระบบออนไลน์มากขึ้นเพ่ือไม่ให้ภารกิจของ สคร. เกิดการชลอตัวหรือไม่ได้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ได้
ก าหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการในภาพรวม 
ส าหรับการด าเนินงานต่อไป สคร. จึงได้มีข้อเสนอแนะ สรุปได้กล่าวคือ 
1) ด าเนินภารกิจของ สคร. ให้เป็นระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุม เป็นต้น 
2) สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายเพ่ือผลักดัน สคร. เกิดร่วมมือการท างานกับหน่วยงาน 

ภายนอก ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ประชาชน และสามารถร่วมมือกัน จนเกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม
ต่อไปในอนาคตได้อย่างชัดเจน  

3) น าผลส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจมาสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง      
ในการวางระบบเพ่ือการปรับปรุงผลผลิตสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น เกณฑ์ SE AM 
Data Analytics Skill Matrix  เป็นต้น  

4) น าระบบ Data Analytics ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในเชิงนวัตกรรมโดยน าไปวิเคราะห์ 
ในการคาดการณ์เชิงนโยบายส าหรับด้านการก ากับดูแล และพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้ง          
การส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
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ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เลขที ่310 อาคาร SME Bank ชั้น 2  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ : 02-298-5880-7  
โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920  
E-mail : webmaster@sepo.go.th 


