
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กันยายน 2565 
 



2 
 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร         3 
ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 4 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)       4 
 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒         6 
  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      6 
  ๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3    9 
 2.3 แผนระดับ 3 ที่เก่ียวข้อง        9 
ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ  10 

ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖6)  11 
 4.1 ภาพรวมขององค์กร         11 
  4.1.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการรายปี  11 
   (พ.ศ. ๒๕๖6) 
  4.1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)        12 
  4.1.3 พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate)     12 
  4.1.4 ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission)      13 
  4.1.5 ค่านิยมองค์กร (Core Values)       13 
  4.1.6 แผนปฏิบัติการด้าน        14 
 4.2 แผนปฏิบัติราชการ         15 
  4.2.1 เป้าประสงค์ (Objectives) และผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Key Results)   15 
  4.2.2 แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการส าคัญ     16 
  4.2.3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการส าคัญ      18 
 4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570     19 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการส าคัญรายโครงการ       20 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานขึ้น
ตามกรอบแนวทางที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก าหนด ระยะ ๕ ปี เพ่ือเป็น
แนวทางหรือกรอบการด าเนินงานเพ่ือบรรลุยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ประกอบกับ สศช. อยู่ระหว่างการประกาศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
อย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางความท้าทายจากภายนอกและในประเทศที่ความผันแปรสูง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผ่านการก าหนดหมุดหมายทั้ง 13 หมุดหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย และมาตรการการก ากับดูแล  
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของ
รัฐพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงได้น าแนวนโยบายดังกล่าวข้างต้น
มาใช้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ภายใต้ค่านิยม SEPO VIBES เพ่ือก าหนดหลักการและ
แนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรในองค์กร และสามารถน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต โดยค่านิยม 
SEPO VIBES จะมุ่ ง เน้นการสร้างวัฒนธรรมการท างานของ สคร.  ให้มี อัตตลักษณ์  มีการท างาน 
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีวิสัยทัศน์ในการท างาน สามารถใช้ข้อมูลในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งประกอบด้วย ค่านิยมหลักจ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. V : Visionary Leadership หรือ ก้าวน ารัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์ 
2. I : Innovation หรือ การสรรสร้างนวัตกรรม 
3. B : Best People หรือ การให้ความส าคัญกับบุคลากร 
4. E : Emphasis on success หรือ การมุ่งเน้นความส าเร็จ 
5. S : Society benefit หรือ การค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคม 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
รูปที่ 1 : แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการจัดท ายทุธศาสตร์ของ สคร. 

 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย 
(1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน 
(1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(2.1) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(3.1) รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการด าเนินงาน /การลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศ 
(3.2) รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

มาตรฐานสากล 
(3.3) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(3.4) การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
(3.5) การขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ 

การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(3.6) การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า

โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
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๒) ยุทธศาสตร์ (รอง) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) เป้าหมาย 

(1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(3.1) รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานสากล 

(3.2) การขับเคลื่อนโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย 

(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(2.3) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
(2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก 

มีความสามารถสูงมุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(3.1) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน
เท่าท่ีจ าเป็น 

(3.2) การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการจัดท า
โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(3.3) การ Re-Skill/Recruit บุคลากร ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านยุทธศาสตร์และด้านเทคโนโลยี 
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(3.4) การน าเทคโนโลยีเข้ามาลดกระบวนการท างานเพ่ือมุ่งสู่องค์กรที่ใช้ข้อมูล
ในการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ 

(3.5) สคร. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(3.6) สคร. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมในการด าเนินงาน 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ 
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) ประเด็น (หลัก) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
- ส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม

โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงาน
และบุคคลากรของภาครัฐ 

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ 

 แนวทางการพัฒนา 
- ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนที่พิเศษพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในสถานีเพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทาง
ของพ้ืนที่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน รวมทั้งส่งเสริมแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงการคลัง ให้เกิดการใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารรวมและบัตรโดยสาร
รวมในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากรถส่วนบุคคลมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- ต้นทุนโลจิสติกสของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
- การเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
-  มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานใน 11 กิจการ  

ได้แก ่(1) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน (2) รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง (3) ท่าอากาศยาน 
การขนส่งทางอากาศ (4) ท่าเรือ การขนส่งทางน้ า (5) การจัดการน้ าการชลประทาน การประปา การบ าบัด
น้ าเสีย (6) การพลังงาน (7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร (8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข (9) โรงเรียน 
การศึกษา (10) ที่อยู่อาศัยหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ผู้สูงวัย 
ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ (11) ศูนย์นิทรรศการและศูนย์การประชุม 
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(๒) ประเด็น (รอง) เศรษฐกิจฐานราก 
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น อย่างกระจาย 

และอย่างต่อเนื่อง 
(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

 แนวทางการพัฒนา 
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้  
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาดมีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ
จ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่ส ร้างขึ้นใหม่
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจรครอบคลุมทั้ งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึด
แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
การเงินให้กับประชากร ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมความรู้ และวินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน น าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกัน 
ในการลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพในการช าระหนี้เพ่ือป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- เพ่ิมแหลงเงินทุนทางเลือกในระบบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จา่ยดอกเบี้ยนอกระบบของประชาชน ส่งผลให้มีเงินเหลือส าหรับน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๓) ประเด็น (รอง) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ 
- บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ของผู้ใช้บริการ 
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(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
- การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
- การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น "ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  

เป็นองคก์รขีดสมรรถนะสูง" สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยง 
การท างานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ 
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษา
วินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลาง  
และระยะยาว ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน 
และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายใน และภายนอก
รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาด
เงินตลาดทุน และการประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงินให้เป็นมาตรฐานสากลและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคง และปลอดภัยของระบบการช าระเงินหลัก
ของประเทศ 

- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผานการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มคา มีความรวดเร็ว 
โปร่งใสเสียคา่ใช้จา่ยน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการ ออกแบบที่เป็น
สากลเพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบ 
ระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ ามาตรฐานสากลและมี 

ความคลอ่งตัว 
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
- หนว่ยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 



9 
 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทางาน รวมถึง

ปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 

(1) หมุดหมาย ที่  ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ 
ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  

(1.1) เป้าหมายระดับหมุดหมาย 1. ไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุน  
(1.2) ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดย IMD)  

มีอันดับดีขึ้น     
(1.3) กลยุทธ์การพัฒนา (กลยุทธ์ย่อยที่) กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค (กลยุทธ์ย่อย 
ที่ 2.7 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึน) 

(2) หมุดหมาย (13) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

(2.1) เป้าหมายระดับหมุดหมายเป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ 
เข้าถึงได ้  

(2.2) ตัวชี้วัด 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

(2.3) กลยุทธ์การพัฒนา (กลยุทธ์ย่อยที่) 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการ 
ที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนให้บริการแทน และ 1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐ ควบคู่ 
กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 

2.3 แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1 แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 ของ สคร. 
2.3.2 แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570 ของ สคร. 
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ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals – SDGs * 

(๑) เป้าหมายที่ (Goal) เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 

(๒) เป้าหมายย่อย (Target) SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่าสุด อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอัตราเติบโตสงูกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 
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ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖6) 
 

4.1 ภาพรวมขององค์กร 
4.1.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

(พ.ศ. ๒๕๖6) 
สคร. ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพ่ือระบุถึงจุด

แข็งและจุดอ่อน ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและข้อจ ากัด ส าหรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 เป็นหน่วยงานหลักตามกฎหมายในการก ากับดูแล
 รัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
 และการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ
 และประชาชน 
S2 เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีสายการบังคับบัญชาสั้น  
 ท าให้ส่งผ่านนโยบายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน  
 และท าให้การเสนอความคิดเห็นของบุคลากร 
 ส่งถึงผู้บริหารได้โดยง่าย 
S3 มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้บุคลากรได้แสดง
 ความคิดเห็นและท างานใหม่ๆ 
S4 มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ 
 ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการส่งเสริม
 การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ 
S5 บุคลากรระดับผู้บริหารระดับกลางลงมา มีความสามัคคี 
 สามารถปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานและท างาน
 ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
S6 มีบุคลากรรุ่นใหม่จ านวนมาก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ 
 มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม และพร้อมรับ  
 การเปลี่ยนแปลง ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 ในระยะยาว 
S7 มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อ
 การปฏิบัติงาน เชน่ สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน 
S8 มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ 
หลักทรัพย์ของรัฐ และโครงการร่วมลงทุนระหวา่งรัฐ
และเอกชน 

W1 ให้ความส าคัญกับงานนโยบายเร่งด่วน ท าให้ 
 ไม่สามารถให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กร
 และพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ท าให้องค์กร 
 ไม่เข้มแข็ง 
W2 ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดติดกับการด าเนินการ
 แบบเก่า (สื่อสารระหว่างหน่วยงานเปน็หนังสือ  
 ไม่ใช้ระบบ IT ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด) 
W3 ขาดการพฒันาบุคลากรและองค์กรอย่างเปน็ระบบ
 และการทบทวนสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน
 ตามบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป 
W4 มีอัตราการเข้า/ออก/โอนย้าย ของบุคลากร 
 ทุกระดับสูง ท าให้ขาดผูบ้ริหารในระดับกลาง 
W5 ขาดแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
 บุคลากรไว้  
W6 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
 เฉพาะด้านที่จ าเป็นในการพัฒนาบทบาทตามภารกิจ 
W7 ขาดแผนการสรา้งความต่อเนื่องในการบริหาร
 ราชการ (Succession Plan)  
W8 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ 
 (Knowledge Management) ยังไม่ครอบคลุม
 ภารกิจที่ส าคัญครบทุกดา้น  
W9 ขาดการประชาสัมพันธ์งาน และการวิจัย  
 ในการพัฒนางานตามภารกิจอย่างเป็นระบบ 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีช่องทางในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ
 ผ่านคณะกรรมการระดับนโยบายซึ่งสามารถ
 ผลักดันนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจและ  
 การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น 
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบาย
 การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ เป็นต้น 
O2 นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง 
 การคลังที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
 และส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
O3 นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรห์ลักของกระทรวง 
 การคลังที่สร้างโอกาสที่ท าให้เกิดความร่วมมือ 
 กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
O4 รัฐบาลมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 มีจ านวนมาก ในขณะที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณรัฐ 
O5 มีแนวโน้มความต้องการภาคประชาชนที่สนับสนุน
 การด าเนินงาน เช่น ต้องการ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 คุณภาพการบริการที่ดี 
O6 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
 ในด้านตา่งๆ สนบัสนุนการปรับปรุงองค์กร 
 ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
O7 นโยบายระหว่างประเทศและการรวมกลุ่ม  
 ทางเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดนโยบายใหม่ๆ  
 ในเร่ืองรัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
 และเอกชน 

T1 มีความขัดแย้งด้านนโยบายและการบริหารจัดการ
 รัฐวิสาหกิจของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
T2 มีความเสี่ยงจากการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล 
 ซึ่งส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
 รัฐวิสาหกิจ 
T3 มีความเสี่ยงที่ปริมาณงานที่นอกเหนือจากภารกิจ
 หลักจะมีจ านวนมาก ส่งผลต่องานประจ าและบุคลากร 
T4 ความเสี่ยงในการถูกปรับลดหรือไม่ได้ปรับเพิ่ม
 บุคลากรและงบประมาณตามภารกิจที่เพิ่มข้ึน 
T5 มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลีย่นแปลง 
 ของมาตรฐานสากลที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เช่น  
 ด้านการจัดการองค์กร หลักเกณฑ์และแนวทาง 
 ในการเสริมสร้างระบบธรรมาภบิาลที่ดี 
T6 มีความเสี่ยงที่บุคลากรไม่สามารถปรับตัวไม่ทัน
 ตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
T7 การเปลี่ยนแปลงการสภาพสังคมจากปัจจัย
ภายนอก เช่น โรคระบาด เป็นต้น 

 

และได้น ามาจัดท ายุทธศาสตร์ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และได้ก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ของ สคร. ดังนี้ 

 

4.1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
 

4.1.3 พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

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

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงาน 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร 

และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
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4. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

5. ด าเนินการเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

4.1.4 ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ  
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

4.1.5 ค่านิยมองค์กร (Core Values) 
สคร. ได้น าแนวนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 

แผนปฏิรูป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ มาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กร  จึงได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรภายใต้ค่านิยม SEPO VIBES เพ่ือก าหนดหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับบุคลากรในองค์กร และสามารถน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต โดยค่านิยม SEPO VIBES 
จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการท างานของ สคร. ให้มีอัตตลักษณ์ มีการท างานที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์และมี
วิสัยทัศน์ในการท างาน สามารถใช้ข้อมูลในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย ค่านิยม
หลักจ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 

(1) V : Visionary Leadership หรือ ก้าวน ารัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์  
ซึ่งจะมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมในการท างานบุคลาก สคร. ให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของงานอย่างถ่องแท้  และรวมไปถึงการตระหนักถึงข้อมูล อ่ืนๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  
การเปลี่ยนแปลงของสภาะอุตสาหกรรรม สภาพเศรษบกิจและสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีวิสัยทัศน์ 

(2) I : Innovation หรือ การสรรสร้างนวัตกรรม จะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
ให้บุคลากรมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตตกรรมในการท างาน หรือปรับปรุงกระบวนการท างาน
อย่างส่ าเสมอ และมุ่งเน้นวัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามาตรฐานสากล 

(3) B : Best People หรือ การให้ความส าคัญกับบุคลากรจะมุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมในการให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทักษะของบุคลากร 
อย่างสม่ าเสมอ การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและสวัสดิการในการท างานของบุคลากร และการสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

(4) E : Emphasis on success หรือ การมุ่งเน้นความส าเร็จจะมุ่งเน้น 
การสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรของ สคร. มีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบ โดยค านึงถึงเป้าประสงค์ 
ผลลัพธ์ และความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย และให้ความส าคัญกับความส าเร็จในภาพรวมขององค์กร
เป็นล าดับแรก 

(5) S : Society benefit หรือ การค านึงถึงผลประโยชน์ของสังคมจะมุ่งเน้น
การสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ค านึงเป้าหมายของประเทศ และความคาดหวัง 
ของประชาชนและสังคมเป็นส าคัญ 
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4.1.6 แผนปฏิบัติการด้าน 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สคร. บรรลุ

ตามพันธกิจในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั ้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้อย ่างยั ่งย ืน สอดค ล้องกับนโยบายร ัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ
ในการปฏิบัติงาน 6 ด้าน ดังนี้ 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 
(2) แผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
(3) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
(4) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ

ภารกิจหลักขององค์กร 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(6) แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กร

ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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4.2 แผนปฏิบัติราชการ 
4.2.1 เป้าประสงค์ (Objectives) และผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Key Results) 

สคร. ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด้าน เป้าประสงค์ (objectives) และผลลัพธ์ 
ที่คาดหวัง (Key Result) ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ 

 

แผนปฏิบัติราชการ
ด้าน 

เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
(Key Results) 

1. แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

1.1รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการด าเนินงาน /การลงทุน 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

งบลงทุนรั ฐวิสาหกิจ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.2 รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการประชาชน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 

รายได้น าส่งจากรัฐวิสาหกิจเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
จ านวนรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมิน 
ผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจดีขึ้น 

1.3 การเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ จ านวนรัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนลดลง 
2. แผนปฏิบัติราชการ

ด้ านการ เพิ่ มมู ลค่ า
และบริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ 

2.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เงินปันผลจากหลักทรัพย์ที่กระทรวง
การถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

2.2 การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ระยะเวลาในการขอรับนโยบายลดลง 

3. แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการส่งเสริมและ
ก ากับการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 

3.1 การขับเคลื่อนโครงการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะในรูปแบบ PPP  ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

มูลค่าการลงทุนแบบ PPP 
จ านวนโครงการเชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม 

3.2 การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ PPP 

สัดส่วนการลงทุนแบบ PPP ต่อการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 

4. แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ใ ห้ มี ส ม ร ร ถ น ะ สู ง 
สอดคล้องกับภารกิจ
หลักขององค์กร 

4.1 การ Re-Skill/Recruit บุคลากร ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยี 

สคร. มีบุคลากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
บุคลากรของ สคร .  มี ศั กยภาพ
เทียบเท่า peer และมีทักษะที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีการท างานแบบมือ
อาชีพ 

บุคลากรของ สคร. มีทักษะอื่นที่มี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

4.3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการท างานที่ค านึงถึง
ประชาชน 

สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 

5. แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการปรับปรุง
องค์กรให้ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

5.1 การน าเทคโนโลยีเข้ามาลดกระบวนการท างานเพื่อ 
มุ่งสู่องค์กรที่ใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ 

สคร. เป็น Data Driven Organization 

5.2 พัฒนา Infrastructure ด้านดิจิทัลให้มีความเสถียร 
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 

5.3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อรองรับ
การท างานแบบ Online/Paperless 

สคร. มีการท างานแบบ New Normal 

6. แผนปฏิบัติราชการ
ด้ านการเป็นองค์ กร
พันธมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม
และเป็นองค์กรที่มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

6.1 สคร. เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณขวดพลาสติก/โฟม/ขยะ 
6.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและสวัสดิการที่ดี ใน 

การท างาน 
คะแนนความผูกพันของบุคลากร 
สคร. 

6.3 สคร. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม 
ในการด าเนินงาน 

คะแนน ITA 

6.4 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยัง่ยืน คะแนน PMQA 
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4.2.2 แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการส าคัญ 
สคร. ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา ตลอดจนแผนงาน/โครงการส าคัญ  

ในการบรรลุแต่ละเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 

เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการ 

1.1 รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการด าเนนิงาน 
/การลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ 

แนวทางการด าเนินงานจะมีจุด
ศูนย์กลางท่ีแผนพัฒนารัฐวสิาหกิจ  
โดยจะมีการก ากับดูแลใหร้ัฐวิสาหกิจ 
มีทิศทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

- การรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 
2570 และจดัท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571 - 2575 

1.2 รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานสากล 

ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สคร. จะมีการออก
กฎหมายล าดับรองตามพระราชบญัญัติ
การพัฒนาการก ากับดูแลและบรหิาร
รัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ 

- การจัดท ากฎหมายล าดับรองตาม
ความในพระราชบญัญัติการพัฒนาการ
ก ากับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกจิ  
พ.ศ. 2562 
- การประเมินผลสมัฤทธ์ิและปรับปรุง
กฎหมายในความรับผิดชอบของ สคร. : 
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2562 

1.3 การเพิ่มมลูค่ารัฐวิสาหกจิ สคร. จะเข้าไปช่วยเหลือรัฐวิสาหกจิ 
ในการเพิ่มมลูค่าขององค์กรผ่านการ
ด าเนินการด้านต่างๆ เช่น การก าหนด
แนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจ หรือการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

- โครงการศึกษาและตดิตามให้
รัฐวิสาหกิจมีการสร้างกลไกในการก ากับ
ดูแลบริษัทในเครือ 

2.1 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
หลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

พัฒนาระบบบการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ และ
น าเทคโนโลยีเข้ามาจัดการระบบ
ฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ เพื่อให้การ
ก ากับดูแลมีประสิทธิภาพและเป็นไปตา
มาตรฐานสากล 

- โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Data Analytics) ส าหรับการบรหิาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 

2.2 การพัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 

พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการก ากับดแูล
และบรหิารหลักทรัพย์ของรัฐ 

- โครงการแนวทางการจัดการ
หลักทรัพยส์ถานะพิเศษและหลักทรัพย์
ที่ได้มาจากนิติเหต ุ

3.1 การขับเคลื่อนโครงการ โครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ในรูปแบบ PPP  ที่ตอบสนอง 
ความต้องการ ของประชาชน 

จัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
พ.ศ. 2563 - 257 เพื่อเป็นกรอบ
แนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและ
แน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

- โครงการตดิตามและปรับปรุงแผนการ
จัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 
2570 
- โครงการการส่งเสริมให้เกดิการลงทุน
จากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.2 การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย และ
กระบวนการที่เกีย่วข้องกับการ
จัดท าโครงการ PPP 

จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุม
ขั้นตอนการจัดท าและด าเนินโครงการ 
ที่ครบถ้วนตั้งแต่การเสนอโครงการ  

- โครงการการจดัท า พัฒนา/ปรับปรุง 
กฎหมายล าดับรองภายใต้
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการ 

การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแล
โครงการร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

4.1 การ Re-Skill/Recruit บุคลากร  
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านยุทธศาสตร์และด้าน
เทคโนโลย ี

ด าเนินการบริหารจัดการบุคลากรให้
สามารถตอบสนองภารกิจของ สคร.  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการพฒันา
ทักษะ พัฒนาระบบสรรหา และการ
ประเมินบุคลากร 

- โครงการพัฒนาวิธีการสรรหาบุคลากร 
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร สคร. 
- พัฒนาวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

4.2 การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มี
การท างานแบบมืออาชีพ 

ส่งเสริมให้บุคลากรของ สคร.  
มีความเช่ียวชาญในทักษะดา้นอ่ืนๆ 
เพื่อให้บุคลากรมีการท างานแบบมอื
อาชีพและเป็นมาตรฐานสากล 

- ความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร 
สายงานกฎหมายร่วมกับรัฐวสิาหกิจ  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3 ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม 
ในการท างานท่ีค านึงถึงประชาชน 

ด าเนินการตามแนวทางองค์กรคณุธรรม
เพื่อปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ สคร. 

- โครงการองค์กรคณุธรรม 

5.1 การน าเทคโนโลยีเข้ามาลด
กระบวนการท างานเพื่อมุ่งสู่องค์กร
ที่ใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานเต็ม
รูปแบบ 

ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์
และบรหิารข้อมลูขนาดใหญ่ภาครฐั 
(สวข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
องค์การมหาชน เพื่อผลักดันให้ สคร. 
เป็น Data Driven Organization  

- โครงการส่งเสรมิการวิเคราะห ์
และบรหิารข้อมลูของ สคร. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 

5.2 พัฒนา Infrastructure ด้านดิจิทัล
ให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงาน
ของ สคร. 

- โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพิม่
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร 
- โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
Thin Client ทดแทน 

5.3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมลูให้เป็น
ดิจิทัล เพื่อรองรับการท างานแบบ 
Online/Paperless 

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบ
ฐานข้อมูลของ สคร. ให้เป็นดิจิทัล 

- 

6.1 สคร. เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

สร้างทรรศนคติในการอนรุักษ์ทรพัยากร
ธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมผ่าน
มาตรการต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ 
การลดการใช้หลังงาน เป็นต้น 

- โครงการ สคร. รักษ์สิ่งแวดล้อม  
เพื่อสร้างจิตสานึกในการช่วยกัน 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

6.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและ
สวัสดิการที่ดีในการท างาน 

สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัการ
ท างานในรูปแบบ New Normal และ
จัดให้มีสวสัดิการที่ดีแก้บุคลากรของ 
สคร. 

- โครงการพัฒนาคุณภาพบริการดว้ย 
Digital 

6.3 สคร. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส
และมีจริยธรรมในการด าเนินงาน 

เสรมิสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใส
ใหแ้ก่บุคลากรในองค์กร ผา่นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

- โครงการผลักดันการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
สู่คะแนนการประเมินระดับดีเยี่ยม 
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์ 
(Objectives) 

แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการ 

6.4 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองคก์รที่มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรทีย่ั่งยืนผ่าน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 4.0) 

-โครงการผลักดันการประเมินสถานะ
ของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 
4.0 ตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ไปสูร่ะดับ
จนเกิดผล และได้รับรางวัล PMQA 4.0 

 

4.2.3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการส าคัญ 
 

แผนงาน/โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 งบประมาณ 
1. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2566 - 2570 และจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571 - 2575 

X X X X X - 

2. การจัดท ากฎหมายล าดับรองตามความในพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

X     - 

3. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (มติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ) 

X X X   - 

4. โครงการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม X X X X X - 
5. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ส าหรับ
การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

X X X   - 

6. โครงการแนวทางการจัดการหลักทรัพย์สถานะพิเศษและ
หลักทรัพย์ที่ได้มาจากนิติเหตุ 

X X    - 

7. โครงการการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 

X X X X X - 

8. โครงการติดตามและปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
พ.ศ. 2563 - 2570 

X X X X X - 

9. โครงการการจัดท า พัฒนา/ปรับปรุง กฎหมายล าดับรองภายใต้
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

X X X X X - 

10. โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร 

X     6,100,000 
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4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
4.3.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 117,160,100 บาท 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้
หน่วย 
งาน 

เงินกู้ อื่น  ๆ
ใน

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 
1. แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ 
รวม 72.5584 72.5584 - - - - 

2. แผนงานพื้นฐานด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

รวม 44.6017 44.6017     
1. โครงการทดแทนอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก 
และเพิ่มประสิทธภิาพระบบ
เครือข่ายสื่อสารของ สคร. 

6.1000 6.1000     

รวมทั้งสิ้น 117.1601 117.1601     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕           
2. ลักษณะโครงการ 

         โครงการที่ใช้งบประมาณ        โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

         ด าเนินการเอง                    จัดจ้าง 

 
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข       
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (หลัก) 

เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑   

 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและกระจายศูนย์กลางความเจริญ  

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ          

 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย (๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้  

อย่างยั่งยืน มีสมดุล (๒) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ใช้ประโยชน์และสร้าง 
การเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถ  
ของระบบนิเวศ          

 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย (๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส (๒) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ     
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อธิบายความสอดคล้อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยจะก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Synergy)  
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public – Private Partnership : PPP) การขับเคลื่อนธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว      

2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นหลัก 

(1) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทย่อย  ๖ แผนย่อย ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการแพทย์

ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
จากการพฒันาระบบคมนาคม (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (๖) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ 

ตัวชี้วัด (๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ภายในปี ๒๕๗๕  
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๘         
   (๒) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ภายในปี ๒๕๗๕ 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๓   
 (๒) ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

แผนแม่บทย่อย  ๓ แผนย่อย ได้แก่ (๑) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
(๒) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน (๓) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของประเทศดีขึ้น 

ตัวชี้วัด อันดับความสามารถ ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อันดับที่ ๓๑ ในปี ๒๕๗๕ 
(๓) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

แผนแม่บทย่อย  ๔ แผนย่อย ได้แก่ (๑) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) การสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มบีทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 

ตัวชี้วัด สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ ร้อยละ ๕๕ ภายในปี ๒๕๗๕ 
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(๔) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนแม่บทย่อย  ๕ แผนย่อย ได้แก่ (๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

(๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (๓) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม 
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตร 
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ (๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอยู่ในระดับต่ ากว่า  

๓๐ ประเทศแรกของโลก ภายในปี ๒๕๗๕ 
(๕) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บทย่อย  ๕ แผนย่อย ได้แก่ (๑) การพัฒนาบริการประชาชน (๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง
(๓) การปรับสมดุลภาครัฐ (๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และ (๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ใช้บริการ 

ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครฐั ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ภายในปี ๒๕๗๕ 
 

 อธิบายความสอดคล้อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางหลัก 
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายในบทบาทภารกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์กับเป้าหมาย
ของประเทศ  

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(1) หมุดหมาย ทั้ง ๑๓ หมุดหมาย ได้แก่ (๑) ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง (๒) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน (๓) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
ที่ส าคัญของโลก (๔) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง (๕) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน 
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค (๖) ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
และอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน (๗) ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถ
แข่งขันได้ (๘) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน (๙) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม (๑๐) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
(๑๑) ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๑๒) ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ (๑๓) ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ประชาชน 

(2) เป้าหมายหลักภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  ๕ ประการ ได้แก่ ๑) การปรับโครงสร้าง
การผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่      
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อธิบายความสอดคล้อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือผลักดัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนดังกล่าวในการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน”       

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์ รัฐวิสาหกิจมีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ    
 3.แผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์            
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์            
 3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 

เป้าประสงค์            
 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์            
 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์            
 

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ ๕ ปี เพ่ือก าหนดเป้าหมาย นโยบาย ทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ          
2. วัตถุประสงค ์เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจในก ากับของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีทิศทางการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และเพ่ือจัดท าการรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจในช่วง ๕ ปี 
ที่ผ่านมา           
3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) รัฐวิสาหกิจมีแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) รัฐวิสาหกิจมีแผนการด า เนินงานที่ ชั ด เจนและน าแผนไปจัดท า 
แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี          
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4. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
 

ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2566  

– ๒๕๖๘ 
การจัดท าหลักเกณฑ์การรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

- ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับท่ี ๑ ไม่มี            
ระดับท่ี ๒ เสนอร่างหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (รายงานผลฯ) ต่อ ผอ. สนผ.
ระดับท่ี ๓ ผอ. สคร. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์รายงานผลฯ       
ระดับที่ ๔ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การรายงานผลฯ เพ่ือเสนอต่อ คนร. พิจารณา
ระดับท่ี ๕ คนร. เห็นชอบหลักเกณฑ์การรายงานผลฯ         
 

ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒๕๖๙ การรายงานผลการด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

- 5 1 2 3 4 5 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับท่ี ๑ ไม่มี            
ระดับท่ี ๒ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (รายงานผลฯ) ตามหลักเกณฑ์ท่ี คนร. ก าหนด
เสนอต่อ ผอ. สนผ. 
ระดับท่ี ๓ ผอ. สคร. เห็นชอบรายงานผลฯ       
ระดับที่ ๔ คนร. เห็นชอบการรายงานผลฯ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
ระดับท่ี ๕ คณะรัฐมนตรีรับทราบการรายงานผลฯ         
 

ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
256๙  

– ๒๕๗๐ 
การจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 

แผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐ 

5 1 2 3 4 5 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับที่ ๑ กระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งข้อมูลกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี คนร ก าหนด มายัง สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร      
ระดับท่ี ๒ สคร. จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕  
ระดับที่ ๓ คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ระดับท่ี ๔ คนร. เห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 
ระดับท่ี ๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕    
 
5. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ 5 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐     
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๖.๑ สคร. มีหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ     
    ๖.๒ สคร. ทราบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ือน าไปใช้ประกอบ 
การจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕        
    ๖.๓ สคร. มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)      
    ๖.๔ รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายในการด าเนินการตามแผนและสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  
 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. สคร. ศึกษาและจัดท า 

ร่างหลักเกณฑ์การรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 

                    

๒. คณะอนุกรรมการจัดท า

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเห็นชอบร่าง

หลักเกณฑ์การรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 

                    

๓. คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบ

หลักเกณฑ์การรายงานผล 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 

                    

๔. สคร. จัดท ารายงานผล                     
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กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

การด าเนินงานของรัฐวสิาหกจิตาม

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

๕ . ส ค ร .  เ ส นอร าย ง า นผ ล 

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาม

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ต่อ คนร. 

                    

๖ . คนร .  เ ส นอร าย ง านผ ล 

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตาม

แผนพัฒนารั ฐ วิ ส าหกิ จ  ต่ อ

คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน. 

                    

๗. สคร. น าข้อมูลผล 

การด าเนินงานของรัฐวสิาหกจิตาม

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มาวิเคราะห์ 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

จัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕  

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนพัฒนาประเทศ 

ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                    

๘. สคร. เวยีนแจ้งให้กระทรวงเจ้า

สังกัดเสนอกรอบนโยบายการ

พัฒนาและและทิศทางการลงทุน 

ของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

                    

๙. กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอ 

กรอบนโยบายการพัฒนาและและ

ทิศทางการลงทุน 

ของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

                    

๑๐. สคร. จดัท าร่างแผนพัฒนา

รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 
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กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

๑๑. คณะอนุกรรมการจัดท า

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 

                    

๑๒. คนร. เห็นชอบ 

ร่างแผนพัฒนารัฐวสิาหกิจ  

พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 

                    

๑๓. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 

                    

 
ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
1. วงเงินงบประมาณ  ไม่มี          
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

การจัดท ากฎหมายล าดับรองตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. ลักษณะโครงการ 

         โครงการที่ใช้งบประมาณ        โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

         ด าเนินการเอง                    จัดจ้าง 
 

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย           
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย           
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย           
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย           
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย           
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสม 
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 

อธิบายความสอดคล้อง การจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การพัฒนาฯ) เป็นการด าเนินการเพ่ือให้
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการตรากฎหมายล าดับรอง
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น อันจะท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  
ผลของการจัดท าตามโครงการจะท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินกิจการให้ตอบโจทย์กับการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 
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2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) แผนแม่บท  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(2) แผนแม่บทย่อย แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
(๔) ตัวชี้วัด ๑) สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหา  

ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ร้อยละ ๘๐ 
๒) ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย  

ร้อยละ ๒๐ 
อธิบายความสอดคล้อง การจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความใน พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  
เป็นการด าเนินการเพ่ือให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
โดยการตรากฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การจัดท า  
แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
อันจะท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับบริบท 
ของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ผลของการจัดท าตามโครงการจะท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนิน
กิจการให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(1) หมุดหมาย 5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  

และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน                        
(2) เป้าหมายระดับหมุดหมาย  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค ไทยเป็นประตูและทางเชื่อม

โครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  และภาครัฐที่มีขีด
สมรรถนะสูง คล่องตัว  

(3) ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันนานาชาติเพ่ือการพัฒนาการ
บริหารจัดการ) มีอันดับดีขึ้น /ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 25 หรือคะแนนไม่ต่ ากว่า 3.60 /ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 /และผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมี
ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 40 ของ
โลก และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82 

(4) กลยุทธ์การพัฒนา (กลยุทธ์ย่อยที่) ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม กลยุทธ์ที่ ๒ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้า  / (หมุดหมายที่ ๑๓) กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยน 
การบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ 
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การเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ และกลยุทธ์ที่ 41 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริม 
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

 

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์ รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 
 3.แผนปฏิบัติการด้านการเพ่ิมมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์            
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์            
 3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 

เป้าประสงค์            
 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์            
 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์            
 

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล  พ.ร.บ. การพัฒนาฯ ถูกตราขึ้นเพ่ือปฏิรูปโครงสร้างการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจของภาครัฐ โดยมุ่งประสงค์จะให้การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ รวมถึง 
เป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การจัดท า
กฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความใน พ.ร.บ. การพัฒนาฯ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการตราเป็นกฎหมายได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 พ.ร.บ. การพัฒนาฯ มีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ  
โดยการตรากฎหมายล าดับรอง  

๒.2 ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริม
ให้รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และให้บริการสาธารณะ  

2.3 ส่งเสริมให้มีระบบก ากับดูแลและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และป้องกันการแทรกแซง 
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมระบบชดเชยต้นทุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ต้อง
ให้บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีผลต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
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3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) มีแนวทางในการก าหนดกฎหมายล าดับรองท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  
๒) มีกฎหมายล าดับรองครบจ านวนตามที่ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ ก าหนด 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) ภาครัฐมีกฎหมายล าดับรองในการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  
๒) รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการตามกฎหมายล าดับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
 

ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2566 - 
2567 

๑. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน รวมถึงปรึกษาหารือ ส านัก/
กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการก าหนด
กฎหมายล าดับรองที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ 
๒. มีกฎหมายล าดับรองครบจ านวน
ตามที่ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ ก าหนด 

กฎหมาย
ล าดับรอง 
ที่ประกาศใช้
แล้วจ านวน  
๕ ฉบับ 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รวมถึงปรึกษาหารือ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ 

เพ่ือก าหนดแนวทางในการก าหนดกฎหมายล าดับรอง  
3. มีการร่างกฎหมายล าดับรองร้อยละ 50 ของกฎหมายล าดับรองท้ังหมดเสนอผู้บังคับบัญชา  
4. มีการก าหนดกฎหมายล าดับรองตามที่พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 70 ของกฎหมายล าดับรองท้ังหมด 
5. มีการประกาศใช้กฎหมายล าดับรองครบตามจ านวนที่ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ ก าหนด 

 
5. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ 2 ปี         
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๖.๑ ภาครัฐมีเครื่องมือและกลไกที่ใช้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างครอบคลุมตามกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การพัฒนาฯ 

6.๒ ภาครัฐสามารถด าเนินการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  
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6.๓ รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนลดภาระงบประมาณของภาครัฐ  

6.๔ รัฐวิสาหกิจมีสถานะองค์กรและระดับความน่าเชื่อถือดีขึ้น 
 
ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปีท่ี 66 ปีท่ี 67 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ด าเนินการร่างกฎหมายล าดับรองและด าเนินการ 
เพ่ือประกาศใช้บังคับกฎหมายล าดับรอง 

        

 
ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
 

1. วงเงินงบประมาณ -            
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง (มติคณะรัฐมนตรี 
เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ)       
2. ลักษณะโครงการ 

         โครงการที่ใช้งบประมาณ        โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
3. วิธีการด าเนินงาน 

         ด าเนินการเอง                    จัดจ้าง 
 
ส่วนที่ ๒ : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
๑. แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย            
 ๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย            
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย            
 ๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย            
 ๑.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย            
 ๑.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

อธิบายความสอดคล้อง  การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริษัทรัฐวิสาหกิจที่เป็นธรรม  
มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงสนใจเข้ามา
ท างานให้กับรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้การท างานในรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูง 

๒. แผนระดับท่ี ๒ 
๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) แผนแม่บท    การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ      
(๒) แผนแม่บทย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ      
(๓) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง  และเป็นมืออาชีพ  
(๓) ตัวชี้วัด  ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ       

อธิบายความสอดคล้อง   การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริษัทรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ 
ที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงาน 
ได้อย่างสมเหตุสมผล จะส่งผลให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีแรงจูงใจที่จะเข้ามาท างานให้กับรัฐวิสาหกิจ  
และ คงอยู่ในระบบอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ และมีความผูกพันกับรัฐวิสาหกิจ  
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๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๑) หมุดหมาย หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
(๒) เป้าหมายระดับหมุดหมาย ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูง  คล่องตัว      
(๓) ตัวชี้วัด ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐   
(๔) กลยุทธ์การพัฒนา (กลยุทธ์ย่อยท่ี)  
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็น 

ในการให้บริการภาครัฐ และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐ โดยเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพ 

มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
อธิบายความสอดคล้อง การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริษัทรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ 
ที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน จะดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาปฏิบัติงาน 

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.๑ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์ รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล  
 3.๒ แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์            
 3.๓ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์            
 3.๔ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 

เป้าประสงค์            
 3.๕ แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์            
 3.๖ แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์            
 
ส่วนที่ ๓ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
๑. หลักการและเหตุผล รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งที่ด าเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมและพาณิช
ยกรรม รวมถึงด าเนินกิจการบริการสาธารณะของรัฐด้วยในขณะเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ 
การจัดการองค์การภาครัฐ รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือขับเคลื่อนงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่ง  
ที่จะสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้ คือ ค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม  
และสอดคล้องกับภารกิจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้นๆ  
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบบค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเป็นธรรม มีมาตรฐาน 
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 
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๓. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 
๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) หลักเกณฑ์เก่ียวกับระบบค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ   
๓.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีความ 

เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานให้กับ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจและเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป  
๔. ตวัชี้วัดแผนงาน/โครงการ 

ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒๕๖๖ จัดท ารายงานผลการศึกษาแนวทาง 

การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
ผู้บริหารรัฐวสิาหกิจ 

 ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๕๖๗ เสนอคณะรัฐมนตรเีห็นชอบหลักเกณฑ์
การก าหนดผลตอบแทนผู้บรหิาร
รัฐวิสาหกิจ 

ผลการศึกษา
แนวทางฯ 

๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๕๖๘ เสนอคณะรัฐมนตรเีห็นชอบการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ผลการศึกษา
แนวทางฯ 

๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
๑. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดผลตอบแทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ      
๒. จัดท ารายงานผลการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ               
๓. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดผลตอบแทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ                        
๔. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การก าหนดผลตอบแทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ               
๕. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ      
 

๕. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘    
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีความเป็นธรรม  
มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละรัฐวิสาหกิจ สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
แต่ละรัฐวิสาหกิจให้เข้ามาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ได้    
ส่วนที่ ๔ : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 
Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหา                 
- รวบรวมสภาพปัญหาและ
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

                

- สรุปผลการศึกษา                 
๒. จัดท าข้อเสนอการปรับปรุง
แก้ไขฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ 
Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 

- จัดท าข้อเสนอแนวทาง 
การปรับปรุงระบบผลตอบแทน 

                

- รับฟังความคิดเห็นจาก 

   ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

                

- จัดท าข้อเสนอฯ                 
๓. เสนอหลักเกณฑก์ารก าหนด

ผลตอบแทนผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี 

                

-  น าเสนอหลักเกณฑ์ฯ  
ต่อกระทรวงการคลัง 

                

-  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
ให้เสนอคณะรัฐมนตร ี

                

๔. เสนอหลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี 

                

-  น าเสนอหลักเกณฯ  
ต่อกระทรวงการคลัง 

                

-  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 
เห็นชอบให้เสนอ
คณะรัฐมนตร ี

                

 
ส่วนที่ ๕ : งบประมาณ (ถ้ามี) 
๑. วงเงินงบประมาณ ไม่มีการใช้งบประมาณ      
๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

 โครงการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม (โครงการฯ)        
2. ลักษณะโครงการ 

      ☐   โครงการที่ใช้งบประมาณ   ☒     โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

      ☒   ด าเนินการเอง                ☐   จัดจ้าง 

 
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย            
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ที่ ๒๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
และท่ี ๒๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น       

 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย            

 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย            

 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย            

 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ที่ ๒๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส        
 

อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ 
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน การเงิน เป็นต้น  
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2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) แผนแม่บท 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ      
(2) แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง       
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย    หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์   
(3) ตัวชี้วัด    ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ 
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น       

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(1) หมุดหมาย ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
(2) เป้าหมายระดับหมุดหมาย 1. ไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุน      
(3) ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดย IMD) มีอันดับดีขึ้น     
(4) กลยุทธ์การพัฒนา (กลยุทธ์ย่อยท่ี) กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็น

ประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึน)    

 
อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ  
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนอยู่ในปัจจัยที่ใช้ในการประเมินอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดย IMD)         

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์            

☒3.2 แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 2 การพัฒนาเครื่องมือ ในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ      
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์            



39 
 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 
เป้าประสงค์            

 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์            

 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์            

 
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันกระทรวงการคลังโดย สคร. ถือครองหลักทรัพย์มากกว่า 90 หลักทรัพย์ สามารถ
จ าแนกตามที่มาออกเป็น ๓ กลุ่มหลักๆ ได้แก่ การได้มาตามนโยบายของรัฐ การได้มาโดยนิติเหตุ และการได้รับโอนมา
จากส่วนราชการอ่ืน แต่ด้วยข้อจ ากัดในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน  
อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการกับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือครอง อย่างไรก็ดี 
กระทรวงการคลังมีความมุ่งหวังให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าและการเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งเงินทางเลือกให้กับรัฐ 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงมีความจ าเป็นจ าต้องมีการพิจารณาจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่ภาครัฐไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบหรือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด 
ความคล่องตัว สามารถลดภาระจากการถือครอง และสามารถน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายไปลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล           
2. วัตถุประสงค์ ๒.๑ จัดกลุ่มหลักทรัพย์เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม 
๒.๒ ด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง ๒.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบหรือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระเบียบฯ) เป็นต้น (ถ้าจ าเป็น)    
3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) แนวทางการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม  
           

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.) มีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ และสามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างคล่องตัว รวมถึงถือครองหลักทรัพย์ที่มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปในอนาคต     
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4. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
 

ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2566 แนวทางการบริหารจัดการ

หลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม 
 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2567 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
2568 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
2569 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
2570 ด าเนินการตามนโยบายฯ        

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 = รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม                               
2 = ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในแต่ละกลุ่ม     
3 = น าเสนอแนวทางการขอรับนโยบายการบริหารหลักทรัพย์ในภาพรวมต่อผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของ
รัฐ (ผอ. สบล.) รวมถึงรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือที่ปรึกษาที่ก ากับดูแล สบล.     
4 = น าเสนอแนวทางการขอรับนโยบายการบริหารหลักทรัพย์ในภาพรวม ต่อ ผอ. สคร.     
5 = น าเสนอแนวทางการขอรับนโยบายการบริหารหลักทรัพย์ในภาพรวม ต่อ รมว. กค.     
 

5. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ ๕ ปี         
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาครัฐถือครองหลักทรัพย์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนต่อไปในอนาคต         
 
ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

2566 2567 2568 2569 2570 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q๔ 

1. รวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ
ในภาพรวม 

                    

๒. ศึกษา วิเคราะห์  
และจัดท าแนวทางในการ
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
ในแต่ละกลุ่ม 

                    

๓. ขอรับนโยบายในการ                     
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

2566 2567 2568 2569 2570 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q๔ 

บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
ในภาพรวมต่อ รมว. กค. 
๔. การด าเนินการตาม
นโยบายฯ 

                    

 ๔.๑ การจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ไม่มีความ
จ าเป็นต้องถือครอง  

                    

๑) แต่งตั้ง
คณะกรรมการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามระเบียบฯ 

                    

๒) ประชุม
คณะกรรมการจ าหน่ายหุ้น
ตามระเบียบฯ 

                    

๓) เสนอขอรับ
นโยบายในการจ าหน่ายหุ้น
ตามระเบียบฯ ต่อ รมว. กค. 

                    

๔) ด าเนินการ
จ าหน่ายหุ้นตามนโยบาย
ของ รมว. กค. 

                    

๕) รายงานผลการ
จ าหน่ายต่อ รมว. กค. 

                    

 ๔.๒ ทบทวนนโยบายการ
ถือครองหลักทรัพย์ตามมติ 
ครม. หรือนโยบายรัฐบาล  

                    

๑) ขอ
ความเห็นต่อ
กระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับการถือ
ครองหลักทรัพย์
กลุ่มดังกล่าว (๓ ปี/
ครั้ง) 

                    

๒) เสนอต่อ                     
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

2566 2567 2568 2569 2570 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q๔ 

ครม. เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๓ ปรับปรุงระเบียบฯ 
(ถ้ามี) หรือเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์ 

                    

๓) รวบรวม
ประเด็นข้อจ ากัดใน
การด าเนินการตาม
ระเบียบฯ 

                    

๔) จัดท าร่าง
ระเบียบฯ ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

                    

๕) ด าเนินการ
ตามกระบวนการที่
กฎหมายก าหนด 

                    

 
ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
 
1. วงเงินงบประมาณ (ไม่มี)           
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ส าหรับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (โครงการฯ)  
2. ลักษณะโครงการ 

      ☐   โครงการที่ใช้งบประมาณ   ☒     โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

      ☒   ด าเนินการเอง                ☐   จัดจ้าง 

 
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย            
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ที่ ๒๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
และท่ี ๒๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น       

 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย            

 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย            

 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย            

 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ที่ ๒๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส        
 

อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ 
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น  
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2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) แผนแม่บท 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ      
(2) แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง       
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์   
(3) ตัวชี้วัด ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ 
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น       

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(1) หมุดหมาย ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
(2) เป้าหมายระดับหมุดหมาย 1. ไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุน      
(3) ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดย IMD) มีอันดับดีขึ้น     
(4) กลยุทธ์การพัฒนา (กลยุทธ์ย่อยท่ี) กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็น

ประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึน)    

อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ  
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเ งินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนอยู่ในปัจจัยที่ใช้ในการประเมินอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดย IMD)         

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์            

☒3.2 แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
เป้าประสงค์ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 2 การพัฒนาเครื่องมือ ในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ      
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์            
 3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 
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เป้าประสงค์            
 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์            
 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์            
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันกระทรวงการคลังบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของทุนทั้งหมดจ านวนมากกว่า ๙๐ หลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมี 
สถานะที่แตกต่างกัน เช่น ด าเนินกิจการปกติ ล้มละลาย ร้าง เลิก ช าระบัญชี เป็นต้น ซึ่งในการบริหารหลักทรัพย์  
ของรัฐในแต่ละกลุ่มดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันกาล จากแหล่งข้อมูล ที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
โครงการฯ จึงมีความจ าเป็นส าหรับการเสนอแนะนโยบายและการด าเนินการต่างๆ กับหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่ม  
ได้อย่างเหมาะสม และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตาม
เป้าหมาย  
2. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถน าระบบ Data Analytics มาใช้ในการเสนอแนะนโยบายและการด าเนินการต่างๆ 
กับหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมาย 
3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ Data Analytics    
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สามารถน าระบบ Data Analytics มาใช้ในการเสนอแนะนโยบาย 

การก ากับติดตาม และการด าเนินการต่างๆ กับหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ทรัพย์สินของรัฐและกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมาย      
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4. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 

งานที่ผ่านมา 
(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2566 เชื่อมโยงระบบ Data Analytics 

กับฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ภายนอก 

 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2567 พัฒนาระบบ Data Analytics  
เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สคร.(Database/DataLake) 

 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2568 

ค าอธิบายตัวชี้วัด (ปี ๒๕๖๖) 
1 = ศึกษาและรวบรวมรายการข้อมูลและรายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
2 = หารือร่วมกับหน่วยงานภายนอกถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก 
3 = สรุปรายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ และรายละเอียดของข้อมูลที่จะเชื่อมโยง         
4 = ร่วมกับ ศทส. ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก      
5 = สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกได้อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน    
ค าอธิบายตัวชี้วัด (ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘) 
1 = หารือร่วมกับ ศทส. ในการน าฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 
(Database/DataLake)  
2 = ร่วมกับ ศทส. สรุปแผนงานในการน าฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. 
(Database/DataLake)  
3 = เสนอแผนงานต่อผู้บริหาร สคร. 
4 = ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานร้อยละ ๗๕   
5 = ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐  
 

5. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ ๓ ปี         
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ 
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมาย  
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ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

2566 2567 2568 2569 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึ ก ษ า แ ล ะ ร ว บ ร ว ม
รายการข้อมูลและรายชื่อ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ที่ มี
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

                

2. หารือร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

                

3.สรุปรายชื่ อหน่ วยงาน
ภายนอก และรายละเอียด
ของข้อมูลที่จะเชื่อมโยง 

                

4.ร่วมกับ ศทส. ด าเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูล 

                

5.สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
จากฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่ า งน้อย  ๑ 
หน่วยงาน   

                

๖ . ห า รื อ ร่ ว ม กั บ  ศ ท ส .  
ใ น ก า ร น า ฐ า น ข้ อ มู ล 
ด้ า น ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง รั ฐ 
เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง  ส ค ร . 
(Database/DataLake) 

                

๗. เสนอแผนงานต่อผู้บริหาร 
สคร. 

                

๘.ด าเนินการตามแผนงาน                 
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ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
 
1. วงเงินงบประมาณ (ไม่มี)           
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

 โครงการแนวทางการจัดการหลักทรัพย์สถานะพิเศษและหลักทรัพย์ที่ได้มาจากนิติเหตุ (โครงการฯ)  
2. ลักษณะโครงการ 

      ☐   โครงการที่ใช้งบประมาณ   ☒     โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

      ☒   ด าเนินการเอง                ☐   จัดจ้าง 

 
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย            
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ที่ ๒๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
และท่ี ๒๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น       

 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย            

 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย            

 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย            

 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ที่ ๒๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส     
 

อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ 
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น 
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2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) แผนแม่บท 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ      
(2) แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง       
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์   
(3) ตัวชี้วัด ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    
 

อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ 
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น       

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(1) หมุดหมาย ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
(2) เป้าหมายระดับหมุดหมาย 1. ไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุน      
(3) ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดย IMD) มีอันดับดีขึ้น     
(4) กลยุทธ์การพัฒนา (กลยุทธ์ย่อยท่ี) กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็น

ประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึน)    

อธิบายความสอดคล้อง กระทรวงการคลังโดย สคร. มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับ  
เงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนอยู่ในปัจจัยที่ใช้ในการประเมินอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดย IMD)         

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์            

☒3.2 แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 2 การพัฒนาเครื่องมือ ในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ      
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์            
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 3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 
เป้าประสงค์            

 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์            

 3.6 แผนปฏิบัติการด้านานการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์            

 
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันกระทรวงการคลังโดย สคร. ถือครองหลักทรัพย์มากกว่า 90 หลักทรัพย์ สามารถ
จ าแนกตามที่มาออกเป็น ๓ กลุ่มหลักๆ ได้แก่ การได้มาตามนโยบายของรัฐ การได้มาโดยนิติเหตุ และการได้รับโอนมา
จากส่วนราชการอ่ืน ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ ปัจจุบัน สคร. ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ได้มาโดยนิติเหตุ และหลักทรัพย์กลุ่มสถานะพิเศษ (หลักทรัพย์ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีสถานะ
ล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ) รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของในหลักทรัพย์ของรัฐ
บางส่วนยังไม่มีความครบถ้วน  จึงเห็นควรต้องด าเนินการจัดท าแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวให้ชัดเจน  
เพ่ือการพัฒนาการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์๒.๑ จัดท าแนวทางในการจัดการกับหลักทรัพย์ของรัฐกลุ่มสถานะพิเศษ (หลักทรัพย์ที่บริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์มีสถานะล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ) ๒.๒ จัดท าแนวทางการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากนิติเหตุ 
และการรับโอนจากหน่วยงานอื่น ๒.๓ จัดท าแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ  
3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) แนวทางในการจัดการกับหลักทรัพย์ของรัฐกลุ่มสถานะพิเศษ (หลักทรัพย์
ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีสถานะล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ) แนวทางการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากนิติเหตุ  
และการรับโอนจากหน่วยงานอ่ืน และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของในหลักทรัพย์
ของรัฐ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.) มีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐสถานะพิเศษ แนวทางการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากนิติเหตุและการรับโอนจากหน่วยงานอ่ืน  
และเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของในหลักทรัพย์ของรัฐถูกต้องครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารหลักทรัพย์ 
ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
 

ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2566 ความคืบหน้าการจัดท าแนวทาง 

ในการจัดการกับหลักทรัพย์ของรัฐ 
กลุ่มสถานะพิเศษ 

 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

2567 ความคืบหน้าการจัดท าแนวทาง 
การได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากนิติเหตุ
และรับโอน 

 ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2568 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
2569 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
2570 ด าเนินการตามนโยบายฯ        

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 = รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในปัจจุบัน                      
2 = หารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                             
3 = จัดท าร่างแนวทางฯ แล้วเสร็จ และหารือภายใน สคร.                                                               .     
4 = ปรับปรุงแก้ไขร่างแนวทางฯ ตามข้อหารือ ได้แล้วเสร็จ        
5 = น าเสนอแนวทางฯ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ                                                        
 

5. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ 2 ปี         
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    
 
ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q๔ 

1. ศึกษากฎหมายและ
ระเบียบทที่เกี่ยวข้อง  
และวิเคราะห์อุปสรรค  
ประเด็นปัญหา 
ในการด าเนินงาน 

                    

2. จัดท าแนวทางในการจัดการ
กับหลักทรัพย์ของรัฐ 
กลุ่มสถานะพิเศษ 

                    

2.๑ จัดท าร่างแนวทาง
ในการจัดการกับหลักทรัพย์
ของรัฐกลุ่มสถานะพิเศษ 

                    

2.2 ร่วมกันพิจารณา 
ร่างแนวทางฯ กับ สกม. 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q๔ 

2.3 น าเสนอ ผอ.สคร. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

                    

3. จัดท าแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
แสดงความเป็นเจ้าของ 

                    

 3.๑ วิเคราะห์และสรุป
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
เอกสารความเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์ของรัฐ  

                    

 3.2 จัดร่างท าแนวทาง 
การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
แสดงความเป็นเจ้าของ  

                    

 3.3 น าเสนอ ผอ.สคร. 
เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

                    

4. จัดท าแนวทางการได้มา
ซึ่งหลักทรัพย์จากนิติเหตุ 
และการรับโอน 
จากหน่วยงานอื่น 

                    

 ๔.๑ วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและแนวทาง 
การด าเนินงานร่วมกับ สกม. 

                    

 ๔.2 หารือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

                    

 ๔.3 ร่วมกับ สกม. จัดท า
ร่างแนวทางการได้มา 
ซึ่งหลักทรัพย์จากนิติเหตุ
และการรับโอน 
จากหน่วยงานอื่น  

                    

 ๔.4 น าเสนอผู้มีอ านาจ
ตามข้ันตอน  
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ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
 
1. วงเงินงบประมาณ (ไม่มี)           
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

โครงการการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ลักษณะโครงการ 

         โครงการที่ใช้งบประมาณ        โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

         ด าเนินการเอง                    จัดจ้าง 
 

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย            
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                    
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย            
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย            
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย            
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เป้าหมาย            
อธิบายความสอดคล้อง  พระราชบัญญัติการร่ วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.  ๒๕๖๒  

(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ได้ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน มีกลไกในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
หรือความล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการ 
ร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การลงทุนในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานเกิดเพ่ิมมากข้ึน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

 

2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) แผนแม่บท ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล     
(๒) แผนแม่บทย่อย   แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    
(๓) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย    ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  
(๔) ตัวชี้วัด   อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
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อธิบายความสอดคล้อง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ได้ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอน 
ในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมใน ๑๑ กิจการ และการใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงาน
และบุคลากรของภาครัฐ ซึ่งช่วยท าให้เกิดโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(1) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค  
(2) เป้าหมายระดับหมุดหมาย 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค     
(3) ตัวชี้วัด 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันนานาชาติเพ่ือการพัฒนา  

การบริหารจัดการ) มีอันดับดีขึ้น 
(4) กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุน

และฐานเศรษฐกิจสาคัญของภูมิภาค (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึน) 

อธิบายความสอดคล้อง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ได้ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอน 
ในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน มีการจัดสรร
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่เอกชนอย่างเป็นธรรม และมีการค านึงถึงความส าเร็จของโครงการ  
ร่วมลงทุนและความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการร่วมลงทุน ตลอดจนก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน  
จากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 

 

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์            
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์            
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค ์ การขับเคลื่อนโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ PPP  
ที่ตอบสนองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ 
 3.4 แผนปฏิบัติการด้านนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 

เป้าประสงค์            
 3.5 แผนปฏิบัติการด้านนการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์            
 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์            
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ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล รัฐมีหน้าที่ในการจัดท าและด าเนินโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึ่งการให้เอกชนมาร่วมด าเนินโครงการในรูปแบบการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จะช่วยลดภาระงบประมาณและภาระการคลังในระยะยาวของรัฐ และท าให้รัฐ
สามารถน าเงินงบประมาณไปพัฒนาโครงการอื่นๆ หรือให้บริการประชาชนในส่วนอื่นๆ ที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ของเอกชนจะช่วยลดต้นทุน เพ่ิมความยืดหยุ่นในการ
ด าเนินโครงการ ตลอดจนช่วยให้การพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะมีความรวดเร็ว 
และสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้  
2. วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือลดภาระของเงินงบประมาณในการลงทุนของรัฐ 

3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ    
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ของประเทศ 
พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

 

4. ตัวชีว้ัดแผนงาน/โครงการ 
 

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา 
(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน
ตามแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุน 

- ๕ ติดตาม 
ผลการศึกษา 
และวิเคราะห์
โครงการ 
และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 
จากกระทรวง 
เจ้าสังกัด 
และหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

พิจารณา 
ความครบถ้วน
ของรายงาน 
ผลการศึกษา 
และวิเคราะห์
โครงการ 
และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 
จากกระทรวง 
เจ้าสังกัด 
และหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ 

ประชุมร่วมกับ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
สรุปรายงาน 
การประชุม
และสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบ 
การพิจารณา 

พิจารณา 
ความครบถ้วน 
ของข้อมูล 
และความเป็น 
ไปได้ของโครงการ
หลังจากได้ข้อมูล
เพิ่มเตมิจาก
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 

จัดท าสรุป
ข้อมูลโครงการ 
และความเห็น
ประกอบการ
น าเสนอ 
คณะกรรมการ 
นโยบายฯ  
พิจารณา 
ให้ความ
เห็นชอบ
หลักการ
โครงการ 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีตัวชี้วัดคือ ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนตามแผนการจัดท า
โครงการร่วมลงทุนเทียบกับเป้าหมายแต่ละปี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในค่า ๑ – ๕ ตามล าดับรายละเอียด 
ตามตารางข้างต้น 
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๕. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐      
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาครัฐสามารถจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งช่วยลดภาระด้านงบประมาณลงทุนและทรัพยากรบุคคลของรัฐ  
และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้น และความสามารถในการแข่งขันของประ เทศในระยะยาว 
จากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและท่ัวถึง รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 
 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 
๑. ติดตามผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
จากกระทรวงเจา้สังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

    

๒. พิจารณาความครบถ้วนของผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
และเอกสารทีเ่กี่ยวข้องจากกระทรวงเจ้าสังกดัและหน่วยงานเจา้ของโครงการ 

    

๓. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง สรุปรายงาน 
การประชุม และสอบถามข้อมลูเพิม่เติม เพื่อประกอบการพิจารณา 

    

๔. พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลและความเป็นไปได ้
ของโครงการ 

    

๕. จัดท าสรุปข้อมลูโครงการและความเห็นประกอบการน าเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ 

    

 

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
 

1. วงเงินงบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ         
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

โครงการติดตามและปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ 

2. ลักษณะโครงการ 

         โครงการที่ใช้งบประมาณ        โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

         ด าเนินการเอง                    จัดจ้าง 
 

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย            
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                    
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย            
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย            
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย            
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เป้าหมาย            
 
อธิบายความสอดคล้อง พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 

ปี ๒๕๖๒) ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (แผนร่วมลงทุนฯ) ที่สอดคล้องกับนโยบาย  
และทิศทางที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนร่วมลงทุนฯ จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบ
แนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ รวมทั้งสร้างความสนใจ
และดึงดูดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนภายใต้แผนดังกล่าว เพ่ือลดข้อจ ากัดการลงทุนจาก  
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ ตลอดจนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
จากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ  

 

2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) แผนแม่บท ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล     
(๒) แผนแม่บทย่อย   แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    
(๓) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย    ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  
(๔) ตัวชี้วัด   อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
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อธิบายความสอดคล้อง แผนร่วมลงทุนฯ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) ได้มีการบรรจุรายการ
โครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนจากแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  
ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ด้านพลังงาน ด้านดิจิทัล และด้านสาธารณสุข  
เป็นต้น รวมถึงมีการจัดล าดับความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ ซึ่งช่วยเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนให้แก่
หน่วยงานของรัฐในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โดยแผนร่วมลงทุนฯ 
จะมีการปรับปรุงทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(1) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค  
(2) เป้าหมายระดับหมุดหมาย 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค     
(3) ตัวชี้วัด 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันนานาชาติเพ่ือการพัฒนา  

การบริหารจัดการ) มีอันดับดีขึ้น 
(4) กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุน

และฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึน) 

อธิบายความสอดคล้อง  แผนร่วมลงทุนฯ มีส่วนช่วยให้การลงทุนโครงการของรัฐของแต่ละหน่วยงาน 
มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ ลดความซ้ าซ้อนในการลงทุนโครงการ รวมถึงมีการจัดล าดับความส าคัญ 
ของโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะของประเทศมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน 

 

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์            
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์            
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค ์ การขับเคลื่อนโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในรูปแบบ PPP  
ที่ตอบสนองกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ  

 3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 
เป้าประสงค์            

 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์            

 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์            
 
 



61 
 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล  พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ในมาตรา ๑๒ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนร่วมลงทุนฯ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ รวมทั้ง
สร้างความสนใจและดึงดูดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนภายใต้แผนดังกล่าว เพื่อลดข้อจ ากัดการ
ลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ ตลอดจนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
แก่ประชาชนจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ  
2. วัตถุประสงค์ แผนร่วมลงทุนฯ ได้มีการบรรจุรายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนจากแต่ละกระทรวง 
เจ้าสังกัด และมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ รวมทั้งก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินการ  
ตามแผนร่วมลงทุนฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือประกอบการรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) เพ่ือก ากับติดตามสถานะและความคืบหน้าของโครงการภายใต้ 
แผนร่วมลงทุนฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน 
3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) รายการข้อมูลโครงการตามแผนร่วมลงทุนฯ มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้อง
กับทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมีการจัดล าดับความส าคัญท่ีเหมาะสม 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานของรัฐมีกรอบ/แผนในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยลดภาระเงินลงทุนของรัฐในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะ 
4. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
 

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา 
(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการติดตาม 
ผลการด าเนินการ 
ตามแผนร่วมลงทุนฯ 
และปรับปรุงรายการ
โครงการ 
ในแผนร่วมลงทุนฯ 
ทุก ๖ เดือน 
(ปีละ ๒ ครั้ง) 

- ๕ เวียนขอข้อมูล
ประกอบการ 
ติดตาม 
แผนร่วมลงทุนฯ
และรายการ
โครงการใหม ่
ที่ประสงค์จะ
ด าเนินการ 
ในรูปแบบ 
ร่วมลงทุนจาก
กระทรวงเจ้าสังกัด 

รวบรวมข้อมลู 
ผลการด าเนินการ
ความคืบหน้า
และปัญหา 
ของรายการ
โครงการตาม
แผนร่วมลงทุนฯ 
จากกระทรวง
เจ้าสังกัด 

วิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อประกอบการ
ติดตามและ
ปรับปรุง  
แผนร่วมลงทุนฯ
รวมทั้งจัดกลุม่
โครงการ 
 
 

เสนอรายงาน 
ผลการด าเนินการ 
ตามแผน 
ร่วมลงทุนฯ 
และการปรับปรุง
แผนร่วมลงทุนฯ  
(ถ้ามี) ต่อคณะ
อนุกรรม 
การพิจารณา 
แผนการจดัท า
โครงการ 
ร่วมลงทุน 

เสนอรายงาน 
ผลการ
ด าเนินการ 
ตามแผน 
ร่วมลงทุนฯ 
และการ
ปรับปรุง 
แผนร่วมลงทุนฯ  
(ถ้ามี) ต่อ
คณะกรรมการ 
นโยบายฯ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีตัวชี้วัดคือ ระดับความส าเร็จในการติดตามผลการด าเนินการ 
ตามแผนร่วมลงทุนฯ และปรับปรุงรายการโครงการในแผนร่วมลงทุนฯ ทุก ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง) เทียบกับ
เป้าหมายแต่ละปี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในค่า ๑ – ๕ ตามล าดับรายละเอียดตามตารางข้างต้น 
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๕. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐      
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนร่วมลงทุนฯ และการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ 
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบและแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และบริการสาธารณะของประเทศท่ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ปีที่ ๑ – ๕ 

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 

๑. รวบรวมสรุปผลการด าเนินการ ความคืบหน้า และปัญหาของรายการ

โครงการตามแผนร่วมลงทุนฯ และรายการโครงการใหม่จากกระทรวง

เจ้าสังกัด 

 -  - 

๒. วิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผลการด าเนินการตามแผนการร่วมลงทุนฯ  

ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 

และคณะกรรมการนโยบายฯ 

-  -  

 

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
 

1. วงเงินงบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ         
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

โครงการการจัดท า พัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ  
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) 

2. ลักษณะโครงการ 

         โครงการที่ใช้งบประมาณ        โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

         ด าเนินการเอง                    จัดจ้าง 
 

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย            
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                    
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย            
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย            
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย            
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เป้าหมาย            
อธิบายความสอดคล้อง พระราชบัญญัติการร่ วมลงทุนระหว่างรั ฐและเอกชน พ.ศ.  ๒๕๖๒  

(พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่มี 
ความชัดเจนและแน่นอนในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยมีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล ซึ่งมีขั้นตอนเพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหา อุปสรรคหรือความล่าช้าในการจัดท าและด าเนินโครงการ  
ร่วมลงทุน รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้หลักวินัยการเงิน
การคลัง โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชน ถ่ายทอดความรู้ ขณะที่หลักเกณฑ์และขั้นตอน
ในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนกระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

  

2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) แผนแม่บท ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล     
(๒) แผนแม่บทย่อย   แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์    
(๓) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย    ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  
(๔) ตัวชี้วัด   อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
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อธิบายความสอดคล้อง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ได้ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอน 
ในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมใน ๑๑ กิจการ และการใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงาน
และบุคลากรของภาครัฐ ซึ่งช่วยท าให้เกิดโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(1) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค  
(2) เป้าหมายระดับหมุดหมาย 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค     
(3) ตัวชี้วัด 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันนานาชาติเพ่ือการพัฒนา 

การบริหารจัดการ) มีอันดับดีขึ้น 
(4) กลยุทธ์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตูการค้าการลงทุน

และฐานเศรษฐกิจสาคัญของภูมิภาค (กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากขึ้น) 

อธิบายความสอดคล้อง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท า 
และด าเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีความชัดเจนและมีความโปร่งใส โดยครอบคลุมขั้นตอนการจัดท าและด าเนิน
โครงการที่ครบถ้วนตั้งแต่การเสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน เป็นต้น ดังนั้น 
เพ่ือให้ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนดังกล่าว มีความครบถ้วนตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนก าหนด พร้อมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม และสอดคล้องกับ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงอาจมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งของรัฐ 
และเอกชน 

 

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์            
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์            
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค ์ การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนินโครงการ PPP 
 3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 

เป้าประสงค์            
 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์            
 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์            



65 
 

แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
๑. หลักการและเหตุผล การจัดท าและด าเนินโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะเป็นภารกิจส าคัญ
ของรัฐที่ต้องจัดท าเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนที่รัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจะต้องมาสู่กระบวนการ  
ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีเป็นระเบียบหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท า 
และด าเนินโครงการที่ครบถ้วนตั้งแต่การเสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน 
เป็นต้น แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กฎหมายดังกล่าวจึงควร
ได้รับการปรับปรุง เพ่ือช่วยลดปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการจัดระเบียบ 
หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมาตรฐานสากล  
 

2. วัตถุประสงค์ เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดด้านกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
และเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม มีความครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ก าหนด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและก ากับดูแล รวมทั้งสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้กับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 

3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) กฎหมายล าดับรองภายใต้  พ.ร .บ. การร่วมลงทุนฯ ปี  ๒๕๖๒  

มีการประกาศใช้อย่างครบถ้วนและได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน 
และมีประสิทธิภาพ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานของรัฐมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท า 
และด าเนินโครงการที่ครบถ้วนตั้งแต่การเสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแลโครงการร่วมลงทุน  
 

4. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
 

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา 
(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการโครงการ 
การจัดท า พัฒนา/
ปรับปรุงกฎหมาย
ล าดับรอง 
 

- ๕ ศึกษา/รวบรวม
ข้อมูล 

เพื่อจัดท า/
ปรับปรุง 

ร่างกฎหมาย 
ล าดับรอง 

หารือการจดัท า/
ปรับปรุง 

ร่างกฎหมาย
ล าดับรองกับ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท า/
ปรับปรุง 

ร่างกฎหมาย
ล าดับรองตาม

ข้อสังเกต
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

น าเสนอ 
ร่างกฎหมาย 
ล าดับรอง 
ที่ได้จัดท า/
ปรับปรุงต่อ

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย 

น าเสนอ 
ร่างกฎหมาย
ล าดับรอง 
ที่ได้จัดท า/
ปรับปรุงต่อ

คณะกรรมการ
นโยบายฯ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีตัวชี้วัดคือ ระดับความส าเร็จในการโครงการการจัดท า พัฒนา/ปรับปรุง
กฎหมายล าดับรองเทียบกับเป้าหมายแต่ละปี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในค่า ๑ – ๕ ตามล าดับรายละเอียด
ตามตารางข้างต้น 
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๕. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐     
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การจัดท า พัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ นั้น จัดท าขึ้นเพ่ือให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ การพัฒนาของประเทศ รวมทั้งข้อกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งในแต่ละช่วงเวลาในอนาคตสามารถด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่น 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้การพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ตามมาตรา ๗ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่าตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการร่วมลงทุนได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐ 
 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ปีที่ ๑ – ๕ 

Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 

๑. ศึกษา/รวบรวมข้อมลู หารือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท า/

ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองตามข้อสังเกตหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
    

๒. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองที่ได้จัดท า/ปรับปรุงต่อ

คณะอนุกรรมการดา้นกฎหมาย 
    

๓. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองที่ได้จัดท า/ปรับปรุงต่อ

คณะกรรมการนโยบายฯฯ 
    

 

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
 

1. วงเงินงบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ         
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
พ.ศ.  .........     
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 

โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร 
2. ลักษณะโครงการ 

         โครงการที่ใช้งบประมาณ        โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

3. วิธีการด าเนินงาน 

         ด าเนินการเอง                       จัดจ้าง 

 
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 
1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย            
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย            
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย            
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย            
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย            
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  
ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

อธิบายความสอดคล้อง สคร. มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน เพ่ือรองรับระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล และการน านวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) มาใช้ในการปฏิบัติงาน   

2. แผนระดับท่ี 2 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) แผนแม่บท การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(2) แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
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(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน  
และประโยชน์ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการน าเทคโนโลยีดิจิทัล   
มาประยุกต์ใช้ให้วิธีการท างานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ตัวชี้วัด ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
1 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
2 สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 

อธิบายความสอดคล้อง สคร. มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งาน เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) และการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน  
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(1) หมุดหมาย หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
(2) เป้าหมายระดับหมุดหมาย เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
(3) ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที ่2.1 ผลการส ารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 
40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.82 

(4) กลยุทธ์การพัฒนา (กลยุทธ์ย่อยที่) กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล 
อธิบายความสอดคล้อง สคร. มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร  
และพร้อมใช้งาน เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล 

3. แผนปฏิบัติการด้านของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 

เป้าประสงค์            
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มมูลค่าและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

เป้าประสงค์            
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและก ากับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์            
 3.4 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 

เป้าประสงค์            
 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ พัฒนา Infrastructure ด้านดิจิทัลให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการเป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์            
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ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การด าเนินการ 
1. หลักการและเหตุผล สคร. มีภารกิจในการ เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ รวมถึงการก ากับ ดูแล 
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สิน
ของรัฐ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ สคร. 
ประกอบด้วยระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมื อน
ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ภายใน สคร. (Intranet) และส าหรับบุคคลภายนอก (Internet) โดยให้บริหาร
จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน ให้บริการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายใน สคร.  
เช่น ระบบ Portal, E-mail, office E-saraban ซึ่งถือเป็นระบบหลักที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
สคร. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของ สคร. ดังนี้ 

๑)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ทดแทนการท างานได้อย่างสม่ าเสมอ 
๒) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามงานทั่วไปและงานตามแผนต่างๆ  

 ดังนั้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน และเป็นการเตรียมรองรับจ านวนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่จะมีเพ่ิมมากขึ้น และทดแทนอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หมดอายุการใช้งาน มีประสิทธิภาพลดลง  
จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม 
2. วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายหลักทดแทนของเดิม ยี่ห้อ Brocade รุ่น VXD 8770 จัดซื้อเมื่อปี 
2559 ที่ในปัจจุบันมีสภาพเก่าเนื่องจากมีการใช้งานมานาน และสิ้นสุดการรับประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์  
จากบริษัทเจา้ของผลิตภัณฑ์แล้วพร้อมจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
3. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
๑. สคร. มอุีปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักที่มีประสิทธิภาพให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
2. สคร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. มีความเสถียร ระบบเครือข่าย 
และข้อมูลสารสนเทศสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง และการให้บริการมีความรวดเร็ว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ สคร. 
สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน    
4. ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

ปี ตัวช้ีวัด ผลการด าเนิน 
งานที่ผ่านมา 

(ถ้ามี) 

ค่า 
เป้า 

หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2566 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ  ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน ๑ คือ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ระดับคะแนน ๒ คือ ขออนุมัติโครงการ 
ระดับคะแนน ๓ คือ จัดซื้อ/จัดจ้าง 
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ระดับคะแนน ๔ คือ ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 
ระดับคะแนน ๕ คือ ตรวจรับงาน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินแผนงาน/โครงการ 11 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕65 ถึง สิงหาคม ๒๕๖6     
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. มีประสิทธิภาพให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
2. สคร. มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ 

และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
3. สคร. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีเสถียรภาพ และรองรับ IPv6 

 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปีท่ี 2566 ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ขออนุมัติโครงการ                 

2. จัดซื้อ/จัดจ้าง                 

3. ด าเนินการติดตั้ง 
และทดสอบการใช้งาน 

                

4. ตรวจรับงาน                 

 
ส่วนที่ 5 : งบประมาณ (ถ้ามี) 
1. วงเงินงบประมาณ ๖,100,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ศ.  ๒๕๖๖  1,830,000 บาท  4,270,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 


