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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน า ไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าวหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานขึ้นตามกรอบ
แนวทางที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ระยะ ๕ ปี เพ่ือเป็นแนวทางหรือ
กรอบการด า เ นิ น ง าน เ พ่ื อบรรลุ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ดั ง กล่ า ว แผนปฏิบั ติ ร าชการของส า นั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงมีแนวคิดบนหลักการของภารกิจหลักของ สคร. กล่าวคือ บริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย และมาตรการการก า กับดูแล  
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สิน
ของรัฐพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมีกรอบแนวคิด SEPO 
4.0+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทระบบราชการ 4.0 และยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาซึ่งน าสู่แผนปฏิบัติราชการของ สคร. ภายใต้กรอบ
แนวคิดดังกล่าว ประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่ 

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

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล 
มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ
ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0 

3. Partnership คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการท างาน เน้นกลไกประชารัฐ
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 

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

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

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) จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพ่ือก าหนดทิศทางและบทบาทของ

รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
(3.2) ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการใน 

แต่ละปีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
(3.3) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน 
เท่าที่จ าเป็น 

(3.4) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุน 
การลงทุนพัฒนาประเทศ 

(3.5) พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความ
จ าเป็นต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

(3.6) ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน เพ่ือ
ขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 

๒) ยุทธศาสตร์ (รอง) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) เป้าหมาย 

(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(3.1) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 

ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน
เท่าท่ีจ าเป็น 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) ประเด็น (หลัก) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
- ส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอยางเหมาะสม

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  

ไดแ้ก ่(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) ศูนย์นิทรรศการและศูนยก์ารประชุม 
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(๒) ประเด็น (รอง) เศรษฐกิจฐานราก 
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น อย่างกระจายและ

อย่างต่อเนื่อง 
(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

 แนวทางการพัฒนา 
- เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

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

- บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
การเงินให้กับประชากร ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมความรู้ และวินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน น าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกัน 
ในการลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพในการช าระหนี้เพ่ือป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- เพ่ิมแหลงเงินทุนทางเลือกในระบบใหแกประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนอกระบบของประชาชน ส่งผลให้มีเงินเหลือส าหรับน าไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

(๓) ประเด็น (รอง) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย 
- ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ 
- บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ 
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(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
- การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
- การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  

เป็นองคก์รขีดสมรรถนะสูง" สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน า 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการ
ท างานและข้อมูลระหว่างองคก์รทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของ
หนว่ยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษา
วินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลาง และ
ระยะยาว ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และ
พัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายใน และภายนอก
รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาด
เงินตลาดทุน และการประกันภัย ส่งเสริมการแขง่ขันท่ีเป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงินให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคง และปลอดภัยของระบบการช าระเงินหลักของ
ประเทศ 

- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผานการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มคา มีความรวดเร็ว 
โปร่งใสเสียคา่ใช้จา่ยน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการ ออกแบบที่เป็น
สากลเพื่อให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม ่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
- หนว่ยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทางาน รวมถึง

ปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
- การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- การจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.๒.๓ แผนพัฒเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ 1.3 
เพ่ือให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  มี เสถียรภาพ และมีความยั่ งยืน  

สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๒) เป้าหมายรวมที่ 2.3 
ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่

เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๖ เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ตัวชี้วัด ๖.๑ การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ลา้นบาท 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

๓.๑ การประเมินสถานการณ ์ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕๖๕) 
สคร. ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพ่ือระบุถึงจุดแข็งและ

จุดอ่อน ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและข้อจ ากัด ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก 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. 2561 – 2565 และได้ก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของ สคร. ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ  
และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
กฎกระทรว งแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานคณะกรรมการน โยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ  

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

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด า เนินงาน 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
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3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร  
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

4. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิ สาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่า 
ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

5. ด าเนินการเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

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

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

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

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล  
มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ 
ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0  

3. Partnership คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการท างาน เน้นกลไกประชารัฐ 
สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 

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

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุตามพันธกิจ 

ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั ้งการส่ง เสริมและสนับสนุน 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั ่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
ในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 

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

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุนและ
ศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชยการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการของ
องค์กร 

2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการและ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง  

2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ ไขปัญหาส าหรับรั ฐวิ สาหกิจที่ มีปัญหา 
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น

เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน เท่าที่
จ าเป็น 

3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนดค่าตอบแทน
ด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 
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3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายใน
องค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศ 
เป้าประสงค์   
1. การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  
1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ 
2. กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น ต้องถือ

ครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ในการด า เนินกิจการ  มีความโปร่ ง ใส เชื่ อถือได้  และได้ รับการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์  
1. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 
1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือด้านการ

ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น  
1.3  ส่ ง เสริ มและสนับสนุน ให้ บุ คลากรหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมี ความเข้ าใจ 

ในกระบวนการร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 
2. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่งความ

เสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

กลยุทธ์   
2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมระหว่างรัฐ

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

กลยุทธ์ 
1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด 

ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART รวมทั้ง
น าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

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

เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
2. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
2.2 ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

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

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

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

ตรวจสอบได้ และอธิบายได้ 
3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เ พ่ือลดการใช้ 

ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ  
ของงาน 

3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

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

สนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่าง

ทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
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1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 
2. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  
กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย (User 

Friendly) และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

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

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

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

การส่งบันทึกภายใน 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจของ 

สคร. เพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา สคร. ให้เป็นองค์กรพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. การส่งเสริมทัศนคติ และจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 กลยุทธ์ 
 1.1 การส่งเสริมทัศนคติ และจิตส านึกในการแยกขยะอย่างเป็นระบบ 

 1.2 การส่งเสริมทัศนคติ และจิตส านึกในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามกรอบยุทธศาสตร์ สคร. พ.ศ. 2561 - 2565  
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. รัฐวสิาหกิจสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตาม 
กฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานสากล 

จัดท าคู่มือการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจแล้วเสร็จ 

ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานตามแผน 

2. สคร. มีระบบฐานข้อมูลการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ 

สคร. มีระบบฐานข้อมูลการประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

- 

3. สามารถลดภาระการบริหาร
หลักทรัพย์ที่ไม่จ าเป็นต้องถือครอง 
ส่งผลให้กระทรวงการคลังสามารถ
บริหารจัดการหลักทรัพย์ได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

สามารถจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความ
จ าเป็นในการถือครอง 

สามารถจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ไม่มีความ
จ าเป็นในการถือครองได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. หน่วยงานของรัฐมีกรอบ/แผน
ในการด าเนินโครงการร่วมลงทุนที่
ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทาง
พัฒนาประเทศ 

รายการข้อมูลโครงการตามแผนร่วมลงทุนฯ 
มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมีการ
จัดล าดับความส าคัญที่เหมาะสม 

สรุปผลการด าเนินการ 
ความคืบหน้า และปัญหา
ของรายการโครงการตาม
แผนร่วมลงทุนฯ จาก
กระทรวงเจ้าสังกัดอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง 

5. การลงทุนจากความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น 

ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

เกิดการลงทุนจากความ
ร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการพัฒนา
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะเฉลี่ย
ปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

6. บุคลากรของ สคร. สามารถ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
รัฐวิสาหกิจ (Data Analytics)  
ได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถ
น าเสนอนโยบายทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

(1) ข้อมูลที่จ าเป็นของรัฐวิสาหกิจส าหรับ
การวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายแห่ง ราย
สาขา และภาพรวม (2) เครื่องมือในการ
รวบรวม จัดการหาความสัมพันธ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูล 
(3) Platform ในการจัดการ ปรับปรุง
ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน  

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แนวทางการก ากับดูแลและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจรายแห่ง 
รายสาขา และภาพรวม และ
สามารถแจ้งเตือนรัฐวิสาหกิจใน
กรณีท่ีการด าเนินงานอาจไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือมีคาดว่าจะมี
ปัญหาด้านการเงินพร้อมทั้ง
สามารถแนะน าแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม 

(4) แนวทางการสร้างคุณค่าจากข้อมูล
ภายในของรัฐวิสาหกิจและระหว่าง
รัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ  
(5) ระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
รัฐวิสาหกิจ (Data Analytics) และระบบ
การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital 
Transformation) เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ  
(6) ระบบ Warning System 

7. การที่ทุกหน่วยงานรวมถึง
กองทุนฯ สามารถน าส่งเงินให้
รัฐบาลได้ตามประมาณการฯ จะ
ส่งผลให้ระบบงบประมาณของ
ประเทศสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เงินปันผลที่กองทุนฯ จ่ายให้แก่กระทรวง 
การคลังเป็นไปตามประมาณการฯ 

ระดับเงินปันผลที่
กระทรวงการคลังได้รับจาก
กองทุนฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
100 ของประมาณการฯ 

8. รัฐวิสาหกิจสามารถจัดท าแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
สามารถด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาต่อประเทศ 

มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัติการ
ก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

9. รัฐวิสาหกิจให้บริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน สามารถ
แก้ไขปัญหาทางการเงินของ
รฐัวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณะ  
และรัฐมีแนวทางในการติดตาม
และตรวจสอบการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจได้ 

รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการสาธารณะได้รับ
งบประมาณอุดหนุนการให้บริการ
สาธารณะ เพื่อชดเชยรายได้ที่เกิดจาก  
การถูกจ ากัดค่าบริการให้ต่ ากว่าต้นทุน   
ที่แท้จริง ส่งผลให้ขาดทุนจากการ
ด าเนินงานลดลง 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

10. ภาครัฐมีกฎหมายล าดับรอง
ในการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจได้สอดคล้อง กับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การพัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๑) มีแนวทางในการก าหนดกฎหมาย
ล าดับรองที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๒) มีกฎหมายล าดับรองครบจ านวนตามที่
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแล

(๑) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน รวมถึง
ปรึกษาหารือ ส านัก/กอง/
ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องในทาง
ปฏิบัติ เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการก าหนดกฎหมาย
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
และรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการ
ตามกฎหมายล าดับรองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก าหนด 

ล าดับรองที่สอดคล้อง กับ
เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๖๒  
(๒) มีการก าหนดกฎหมาย
ล าดับรองครบจ านวน
ตามท่ีพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ก าหนด 

 
๓.๒.๓ โครงการส าคัญ แนวทางการด าเนินการ งบประมาณและระยะเวลาด าเนินงาน     

ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

ส านัก/
กอง/ศูนย์/

กลุ่ม      
ที่

รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ในการด าเนนิงาน 

๑) จัดท าคู่มือ  
หรือหลักเกณฑ ์        
ที่เก่ียวข้องกับ 
การตรวจสอบ
ภายในของ
รัฐวิสาหกิจ 

ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
(สนผ.) 

ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบภายใน           
ของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย    
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง แนวทางปฏิบัติ   
เกี่ยวกับ  การตรวจสอบภายใน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงไปของบริบทและสภาพแวดล้อม 
ในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และมี
มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็น            
ที่ยอมรับในระดับสากล 

- 1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 

๒) โครงการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ส านักก ากับ   
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 
(สกร.) 

จัดท าระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้ในการรวบรวม 
ก ากับ ติดตามข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์        
และก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นรายแห่ง      
รายสาขา และภาพรวมบน Internet        
เช่น website หรือข้อมูลบนสื่อออนไลน์     
ในรูปแบบอื่นๆ 

๗,091,000 
 

1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ส านัก/
กอง/ศูนย์/

กลุ่ม      
ที่

รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ในการด าเนนิงาน 

๓) โครงการการ
บริหารหลักทรัพย์
เชิงรุกตามแผน
ยุทธศาสตร์การ
บริหารหลักทรัพย์
ของรัฐ             
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔          
(การจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ไม่มี
ความจ าเป็น            
ในการถือครอง) 

ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์  
ของรัฐ 
(สบล.) 

เพ่ือเป็นการลดภาระการบริหารหลักทรัพย์    
ที่ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง และสามารถ
ก าหนดแนวทางการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้อย่าง
โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ 
รวมถึงสามารถสร้างมาตรฐานการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ในกับหน่วยงานภาครัฐ จึงได้มี
นโยบายในการบริหารหลักทรัพย์ เชิงรุก     
โดยการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มี ความจ าเป็น
ในการถือครอง 

- 1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 

๔) การจัดท า
แผนการจัดท า
โครงการร่วม
ลงทุนและติดตาม
ผลการด าเนินการ  
ตามแผน 

กอง
ส่งเสริม  
การให้
เอกชนร่วม
ลงทุน     
ในกิจการ
ของรัฐ 
(กสร.) 

แผนร่วมลงทุนฯ ได้มีการบรรจุรายการ
โครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุน จากแต่ละ
กระทรวง เจ้าสังกัด และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ รวมทั้งก าหนด     
ให้มีการติดตาม ผลการด าเนินการตามแผน
ร่วมลงทุนฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง           
เพ่ือประกอบการรายงานต่อคณะกรรมการ 
นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน     
เพ่ือก ากับติดตามให้การลงทุนโครงการ      
ร่วมลงทุนภายใต้แผนร่วมลงทุนฯ เป็นไป    
ตามแผนงาน 

- 1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 

๕) โครงการการ
ส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุน      
จาก ความร่วมมือ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน       
ในการพัฒนา
โครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน
เฉลี่ยปีละ 
๔๗,๐๐๐      
ล้านบาท 

กอง
ส่งเสริม  
การให้
เอกชนร่วม
ลงทุน     
ในกิจการ
ของรัฐ 
(กสร.) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจาก
ความร่วมมือภาครัฐ  และภาคเอกชน  ในการ
พัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะเฉลี่ยปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท     
เพ่ือลดภาระของเงินงบประมาณ ในการลงทุน
ของรัฐ 

- 1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ส านัก/
กอง/ศูนย์/

กลุ่ม      
ที่

รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ในการด าเนนิงาน 

๖) โครงการ
พัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) 
และระบบการ
บริหารจัดการ
ดิจิทัล (Digital 
Transformation)           
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ       
และประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(ศทส.) 

จัดท าระบบในการรวบรวมจัดการ ปรับปรุง
ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันและ
เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data 
ส าหรับสาธารณะ  และพัฒนารูปแบบและ
แนวทาง  การวิเคราะห์ข้อมูลรัฐวิสาหกิจและ
เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร สคร. ในการ
วิเคราะห์ ก ากับดูแล และก าหนดกลไกการ
ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
พร้อมทั้งถ่ายทอดวิธีการคิดและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลให้กับบุคลากร สคร. 
เพ่ือให้มีเครื่องมือ  ในการรวบรวมข้อมูลบน 
Internet เช่น Website Social Media    
หรือข้อมูลบนสื่อออนไลน์อ่ืนๆ และน ามา
จัดการหาความสัมพันธ์กับข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งรายแห่ง       
รายสาขา และภาพรวม รวมถึง สร้างคุณค่า 
(Value) จากความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว 
และน ามาใช้ ในการยกระดับคุณภาพ          
และประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

1,146,000 
 

1 ตุลาคม 2564  
ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 

๗) โครงการ การ
เพ่ิมมูลค่ากองทุน
รวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์  
ของรัฐ 
(สบล.) 

โครงการ การเพ่ิมมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ 
หนึ่ง   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ตามประมาณการ  ที่ก าหนด
ในเอกสารงบประมาณฉบับที่ 2 ประมาณการ
รายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ประมาณการฯ) 

- 1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 

๘) แผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

 จัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ    เพ่ือก าหนด
เป้าหมาย นโยบายและทิศทางในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และให้
รัฐวิสาหกิจน าไปจัดท าแผนวิสาหกิจ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพ่ือใช้ในการก ากับ 

- 1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 
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แผนปฏิบัตริาชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ส านัก/
กอง/ศูนย์/

กลุ่ม      
ที่

รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
ในการด าเนนิงาน 

และติดตามผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
๙) การให้เงิน
อุดหนุนบริการ
สาธารณะ 

ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
(สนผ.) 

เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพในราคาทีป่ระชาชนเข้าถึงได้ และ
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยที่ไม่เป็นภาระ    
ต่อรัฐวิสาหกิจ จึงได้มีการจัดสรรเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะให้แก่ การรไฟแห่งประเทศไทย  
และองคการขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยเป็น
การด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

4,000,000 
 

1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 

๑๐) แผนการ
จัดท ากฎหมาย
ล าดับรองที่ต้อง
ออกตามความ   
ในพระราชบัญญัติ
การพัฒนา     
การก ากับดูแล
และบริหาร
รัฐวิสาหกิจ     
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
(สนผ.) 

๑. พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้
บังคับตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยการตรากฎหมาย
ล าดับรองเพ่ือก าหนดแนวทางการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ ที่ชัดเจน โปร่งใส   
และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ
เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ 
และให้บริการสาธารณะและส่งเสริมให้มีระบบ
ก ากับดูแลและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส     
มีประสิทธิภาพ และป้องกันการแทรกแซง     
การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมระบบชดเชยต้นทุนการด าเนินงาน  
ของรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องให้บริการสาธารณะ  
ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีผลต่อสถานะ      
ทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

- 1 ตุลาคม 2564   
ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 


