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     หน้า 
หัวข้อ                     
 

บทน า                   ๓ 
 

ส่วนที ่๑  กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์                      ๔ 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร                       ๗ 
 

ส่วนที่ ๒  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคข์องส านักงานคณะกรรมการ                 ๙ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ         ๑๕ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

- แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ         ๒๖ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัด        ๒๗ 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง    ๓๐
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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                   หน้า                                                                                         
ส่วนที่ ๓     รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการ       ๓๓                              
                นโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับบรรษัทภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่ 
ในระดับสากล 

 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ 
และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาปรบัปรุงระบบและกระบวนการภายในส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้การปฏิบัติงานภายในและการประสานงาน 
กับหน่วยงานภายนอกมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทน า 
 

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

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดเป้าหมายการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถก าหนดผลผลิตที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับกลุ่มภารกิจ กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ สคร. จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก าหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนอง 
ต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ประกอบกับก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี ้ว ัด 
ในระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ไปสู่
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดท าขึ้นภายใต้แนวคิด 
หลักการและการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 
 

๑. นโยบายรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา 

ข้อ ๖.๑๔ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์ 
การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณา 
ความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก ากับดูแล 
รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม
คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดภาระทางการคลัง 
 

๒.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ด้านการตลาด 

๒) พัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม รวมทั้ง 
พัฒนาปัจจัยการผลิตให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน 

๓) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์ รวมทั้ง เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน บริหารจัดการด้านการคลัง   
โดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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๒.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง    
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

๑) พัฒนาฐานการลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 
โดยพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน และบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ    
ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

๒.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

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

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

 

๔. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการก ากับดูแล 
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ทรัพย์สินของรัฐและด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับ 
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

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

๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
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๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

๒. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  
วิสัยทัศน์ - “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 
พันธกิจหลัก ๔ ด้าน ซึ่งถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 
๑) เสนอแนะและก าหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  
๒) เสนอแนะและก าหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี  
๓) เสนอแนะและก าหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่าย

และหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ   
๔) บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนๆ 

ของรัฐ 
โดยกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย กรมธนารักษ์ และ 

สคร. เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อพันธกิจหลักของกระทรวงการคลังที่ ๔ บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ 
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ   
 

๓. แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 
 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
๑. การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม (Narrowing Inequality 
Gap) 

๑. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก 
๒. การขยายระบบสวัสดิการพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๓. การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม 

๒. การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
(Enhancing Competitiveness) 

๑. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชน 
ให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation) 
๒. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
และระดับโลก 
๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

๓. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
(Ensuring Fiscal Sustainability) 

๑. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
๒. การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(Anti-Corruption) 
๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง 
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๔. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑ เป็นหน่วยงานหลักตามกฎหมายในการก ากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ การเพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 
และการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 

S๒ เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีสายการบังคับบัญชาสั้น 
ท าให้ส่งผ่านนโยบายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน 
และท าให้การเสนอความคิดเห็นของบุคลากรส่งถึง
ผู้บริหารได้โดยง่าย 

S๓ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้บุคลากร 
ได้แสดงความคิดเห็นและท างานใหม่ๆ 

S๔ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ 
ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการส่งเสริม
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

S๕ บุคลากรระดับผู้บริหารระดับกลางลงมา  
มีความสามัคคี  มีการปรึกษาหารือระหว่าง
หน่วยงานและท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

S๖ มีบุคลากรรุ่นใหม่จ านวนมาก ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้เป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 

S๗ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 

W๑ ไม่มีกฎหมายรองรับการใช้อ านาจของ สคร. 
ในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน 

W๒ ไม่มีศักยภาพที่จะยับยั้งนโยบายที่มีผลกระทบ
ทางลบต่อรัฐวิสาหกิจและไม่ก่อให้เกิดผลดี 
ต่อประชาชนในวงกว้าง 

W๓ ขาดการยอมรับในการเป็นหน่วยงานกลาง 

W๔ ขาดการท าหน้าที่เชิงรุก เช่น การปรับปรุง
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
ให้ทันต่อยุคสมัยและมีประสิทธิผล 

W๕ ขาดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

W๖ การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานขาดการบูรณาการ
ให้เป็นเอกภาพ ขาดการประสานงานระดับผู้บริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ 

W๗ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดติดกับการด าเนินการ
แบบเก่า (สื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นหนังสือ  
ไม่ใช้ระบบ IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) 

W๘ ขาดการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 

W๙ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานนโยบาย ท าให้
ไม่สามารถให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาบุคลากร ท าให้องค์กรไม่เข้มแข็ง 

W๑๐ มีอัตราการเข้า/ออก/โอนย้าย ของบุคลากร
ทุกระดับสูง ท าให้ขาดผู้บริหารในระดับกลาง 

W๑๑ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ 
มีประสบการณ์เฉพาะด้านในบางภารกิจ 

W๑๒ บุคลากรยังขาดความรู้ด้านกฎระเบียบ
ส าหรับการด าเนินงานในแต่ละภารกิจ 

W๑๓ ขาดการทบทวนสมรรถนะประจ าต าแหน่ง
งานให้ทันสมัย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

W๑๔ ขาดการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับ 
กับสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

W๑๕ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
เมื่อเทียบกับภารกิจ 

 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O๑ มีช่องทางในการเสนอแนะนโยบายผ่าน
คณะกรรมการกลางซึ่งสามารถผลักดันนโยบาย 
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เช่น คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการนโยบาย 
การใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

O๒ มีนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์หลัก 
ของกระทรวงการคลังที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
และปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

O๓ มีนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์หลัก 
ของกระทรวงการคลังที่สร้างโอกาสที่ท าให้เกิด 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

O๔ รัฐบาลมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีจ านวนมาก ในขณะที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณรัฐ 

O๕ มีแนวโน้มความต้องการภาคประชาชน 
ที่สนับสนุนการด าเนินงาน เช่น ต้องการ 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุณภาพการบริการที่ดี 

O๖ หน่วยงานภายนอกรับทราบภารกิจของ สคร. 
ในเรื่องรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และ 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

T๑ ความขัดแย้งด้านนโยบายในการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจของหลายหน่วยงาน (กระทรวงเจ้า
สังกัด สคร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

T๒ ความเสี่ยงจากการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล 
ซึ่งส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ 

T๓ ความเสี่ยงจากการได้รับนโยบายรัฐบาลที่ไม่ดี 

T๔ ความเสี่ยงในการถูกปรับลดงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ 

T๕ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ของมาตรฐานสากลที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เช่น  
ด้านการจัดการองค์กร หลักเกณฑ์และแนวทาง 
ในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี 
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ส่วนที่ ๒ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้ 

๑. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่ เกี่ยวกับการบริหาร 
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

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

๓. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิ ชาการของการบริหาร 
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

๔. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่า 
ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 
และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ บรรลุตามพันธกิจ 

ในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน 
๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับบรรษัทภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่ในระดับสากล 
เป้าประสงค์  
๑) รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม และมีระบบธรรมาภิบาลเทียบเท่าระดับสากล 
๒) รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพทางการเงินและเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ

ของประเทศอย่างยั่งยืน 
๓) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
๔) สคร. มีหลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
๕) กรรมการรัฐวิสาหกิจมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถผลักดันให้องค์กร

พัฒนาการให้บริการ การด าเนินการและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม  
หลักธรรมาภิบาลที่ดีและโปร่งใส 

๖) การคลังภาครัฐมีเสถียรภาพ โดยรัฐวิสาหกิจสามารถน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๗) สคร. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจและกรรมการรัฐวิสาหกิจที่สามารถเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์  
๑) จัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจและมีระบบการก ากับดูแลทีเ่หมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแต่ละประเภท 
๒) ก าหนดทิศทางและบทบาทของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนและแยกบทบาทผู้ก าหนด

นโยบาย (Policy Maker) ผู้ก ากับดูแล (Regulator) และผู้ด าเนินการ (Operator) ให้ชัดเจน รวมทั้ง
ก าหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๓) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ 
พร้อมทั้งสื่อสารให้รัฐวิสาหกิจเข้าใจในกฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

๔) พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานให้สามารถน าไปใช้ได้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
อย่างเหมาะสม และมีระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
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๕) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่าระดับสากล 
๖) พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินกรรมการ ผู้บริหาร 

ของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพและอิสระ 
๗) เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถรอบด้านอย่างเป็นระบบ สร้างความตระหนัก

ในบทบาทหน้าที่ให้แก่กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
๘) พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง และพัฒนาเครื่องมือการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญให้แก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
๙) พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย 

การด าเนินการตามนโยบายรัฐ และด าเนินการตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
๑๐) เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ภาครัฐ 
๑๑) บริหารจัดการและจัดเก็บเงินรายได้น าส่งจากรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
๑๒) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมและรองรับฐานข้อมูลด้านการพัฒนา

และการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจในทุกด้าน รวมทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างเพียงพอ 
และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

เป้าประสงค์   
๑) การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสามารถตอบสนองนโยบายรัฐได้อย่างเป็นระบบ

และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒) การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่รัฐ 
๓) สคร. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของรัฐ ที่ เพียงพอและเป็นประโยชน์ 

ต่อการตัดสินใจในการลงทุนและบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  
๑) เสนอแนะแนวทางการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒) บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
๓) เสนอแนะนโยบายการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของประเทศ 
๔) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
๕) จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นในราคาที่เหมาะสมกับสภาพตลาด 
๖) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมและรองรับฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์

ของรัฐ อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
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๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ  
จากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์  
๑) เพ่ิมโอกาสการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในการสนับสนุนโครงการ

โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดภาระทางการคลัง 
๒) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ด าเนินการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
๓) ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือสนับสนุน

การเจริญเติบโตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
๔) มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เพียงพอ ถูกต้อง  

เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
กลยุทธ์  
๑) ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือสร้างความชัดเจน 

ในการร่วมลงทุนของประเทศในอนาคต รวมทั้งสร้างการยอมรับแก่ประชาชน 
๒) พัฒนากฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
๓) พัฒนากระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
๔) พัฒนาบุคลากรของ สคร. ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ และติดตามการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ  
๕) เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือเป็นประโยชน์ ลดปัญหาและอุปสรรค

ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รวมทั้งสร้างการยอมรับแก่ประชาชน 
๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลประกอบการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สคร. มีฐานข้อมูลโครงการร่วมลงทุน 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้
ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
๑) บุคลากร สคร. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมใน 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
๒) บุคลากร สคร. มีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมกับต าแหน่งและระดับ 

และได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
๓) สคร. มีจ านวนบุคลากรสอดคล้องกับปริมาณงาน 
๔) อัตราการลาออก /โอนย้ายของบุคลากร สคร. ลดลง 
กลยุทธ์ 
๑) เพ่ิมศักยภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร สคร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดีและคนเก่ง 
๒) ก าหนดสมรรถนะ (Competency) เฉพาะที่เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ

ประเมินสมรรถนะ รวมทั้งมีแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่งและระดับที่ชัดเจนและมี 
ความต่อเนื่อง เช่น ระดับต้นใช้การฝึกอบรม (Training) การบรรยาย (Lecture) ระดับกลางใช้การมอบหมายงาน 
(Job Assignment) การหมุนเวียนต าแหน่งงาน (Job Rotation) ระดับสูงใช้การให้ค าปรึกษา (Mentoring) 
การฝึกสอนงาน (Coaching) (กลางกับสูงผสมผสานกันได้) เป็นต้น 

๓) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาในการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ือเข้าท างาน
ใน สคร. ให้ได้ตรงกับต าแหน่งและภารกิจ 

๔) มีการวางแผนก าลังคนและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน 
เช่น การฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ (Training) การวางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) 
การรักษาก าลังคน (Employee Retention) การสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) และการบริหาร
ค่าใช้จ่ายบุคลากร (Staff Costing) 

๕) ปรับโครงสร้างและการวิเคราะห์ก าลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
๖) พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 
๗) พัฒนาระบบแรงจูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน (Incentive and Reward) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
      

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการภายใน สคร. ให้การปฏิบัติงาน
ภายในและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์ 
๑) สคร. มีระบบและกระบวนการท างานและการสื่อสารที่ชัดเจน รวดเร็ว ตอบสนอง

ต่อภารกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๒) สคร. มีกระบวนการท างานและการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน เพ่ือให้

การประสานงานระหว่าง สคร. และหน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๓) สคร. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่จ าเป็นและครบถ้วน มีระบบสนับสนุน

การปฏิบัติงานที่เอ้ือให้ สคร. และบุคลากร สคร. สามารถด าเนินการได้ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
๔) สคร. เป็นที่รู้จักและยอมรับในการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างกว้างขวาง 
กลยุทธ์ 
๑) ก าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นประจ า  
๒) ก าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับส านัก และระหว่างส านักต่างๆ 

เป็นประจ า 
๓) จัดให้มีกระบวนงานหรือขั้นตอนการท างาน (Workflow) และกระบวนการ

สื่อสาร (Communication Flow) ระหว่างส่วนงานต่างๆ ใน สคร. ในภารกิจด้านต่างๆ ทีช่ัดเจน  
๔) ทบทวน ปรับปรุง ภารกิจและบทบาทของทุกส านักภายใน สคร. ให้มีความชัดเจน 

ไม่ซ้ าซ้อนกัน และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
๕) จัดให้มีการรองรับความเสี่ยงในกรณีที่มีคนลาออก งานไม่ต่อเนื่อง เช่น จัดท า 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร คู่มือปฏิบัติงาน แฟ้มถ่ายทอดงาน ระบบเพ่ือนร่วมงาน (Buddy) ระบบการให้
ค าปรึกษา (Mentoring) 

๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่าย เอ้ือประโยชน์และสนับสนุนการท างาน 
และรองรับภารกิจของทุกส่วนงานภายใน สคร. 

๗) จัดให้มีกระบวนงานหรือขั้นตอนการท างาน (Workflow) และกระบวนการ
สื่อสาร (Communication Flow) กับหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน และเอ้ือต่อการท างาน 

๘) ประชาสัมพันธ์ผลงานของ สคร. อย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะโฆษก สคร. และช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ  
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับบรรษัทภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่ในระดับสากล 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- ปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงาน
และเสริมสร้างระบบ 
ธรรมมาภิบาลที่ดี 
ของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้ง
สื่อสารให้รัฐวิสาหกิจเข้าใจ 
ในกฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
และสามารถน าไปใช้ได้ 
อย่างถูกต้อง 

- สคร. มีหลักเกณฑ์ 
และกฎระเบียบต่างๆ  
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

๑. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหาร 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ส านักกฎหมาย 

๒. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายนักกฎหมาย 

ระดับความส าเร็จในการจัด 
การสัมมนาเพ่ือเสริมสร้าง 
เครือข่ายนักกฎหมาย 

ส านักกฎหมาย 

- ก าหนดทิศทางและบทบาท
ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
ก าหนดทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน และได้รับ
การยอมรับ พร้อมทั้งผลักดัน 

- รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
และมีระบบธรรมาภิบาล

๓. การติดตามการด าเนินการตามแผน
ฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ 

๑) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

๒) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ระดับความส าเร็จของการติดตาม
การด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เทียบเท่าระดับสากล 
- รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ
ทางการเงินและเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ
ของประเทศอย่างยั่งยืน 
- รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจ 
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

๓) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
๔) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) 
๕) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๖) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๗) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

-  พัฒนาระบบประเมินผล 
การด าเนินงานให้สามารถ
น าไปใช้ได้กับรัฐวิสาหกิจ 
ทุกแห่งอย่างเหมาะสม  
และมีระบบค่าตอบแทน 
และแรงจูงใจที่สอดคล้อง 
กับผลการด าเนินงาน 

- รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  
และมีระบบธรรมาภิบาล
เทียบเท่าระดับสากล 
- รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ
ทางการเงินและเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ
ของประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 

๔. ระบบประเมินผลการด าเนินงาน 
ของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่  

๑) โครงการการปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

๒) โครงการปรับปรุงการประเมิน
บทบาทคณะกรรมการในการก ากับดูแล 
รัฐวิสาหกิจ 

๓) โครงการระบบการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA) 

๔) โครงการการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

๕) โครงการการส่งเสริมการสร้าง
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน (SOE Award) 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม 
และสนับสนุนระบบประเมินผล 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ส านักก ากับ 
และประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- บริหารจัดการและจัดเก็บเงิน
รายได้น าส่งจากรัฐวิสาหกิจ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- การคลังภาครัฐมีเสถียรภาพ 
โดยรัฐวิสาหกิจสามารถ 
น าส่งรายได้แผ่นดินเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๕. การติดตามเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน
ของรัฐวิสาหกิจ 

จ านวนเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน 
จากรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

- พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
และการบริหารจัดการ 
ของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า 
ระดับสากล 

- รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียม 
และเปน็ธรรม และมี 
ระบบธรรมาภิบาลเทียบเท่า
ระดับสากล 
- รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ
ทางการเงินและเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

๖. การปรับปรุงระบบและการติดตาม 
การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

๑) การปรับปรุงระบบการติดตาม 
การเบิกจ่ายงบลงทุนเพ่ือรองรับระบบบัญชี
ประชาชาติ (System of National 
Accounts: SNA) 

 
 
๒) การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจผ่านระบบ PFMS-SOE 
(Project Financial Monitoring System) 

 
 
ระดับความส าเร็จในการน าวิธีการ
ตามระบบบัญชีประชาชาติมาใช้ใน
การรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน 
เพ่ือรองรับระบบบัญชีประชาชาติ 
 
 
ระดับความส าเร็จของการได้รับ
ข้อมูลอย่างครบถ้วนของรัฐวิสาหกิจ
ตามระบบ PFMS-SOE 

 
 
- ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
- ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

- พัฒนาและสนับสนุนการให้ 
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
ผ่านระบบชดเชยการด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐ และด าเนินการ
ตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
และต่อเนื่อง 

- รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนอง 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  
และมีระบบธรรมาภิบาล
เทียบเท่าระดับสากล 

๗. โครงการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ(PSO) 

ระดับความส าเร็จในการพิจารณา
การอุดหนุนบริการสาธารณะ 
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
 

ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 



๑๘ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- พัฒนาระบบการสรรหา 
คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมิน
กรรมการ ผู้บริหารของรัฐวสิาหกิจ 
เพ่ือให้ได้บุคลากร 
ที่มีความเป็นมืออาชีพและอิสระ 
- เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถรอบด้าน 
อย่างเป็นระบบ สร้างความตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่ให้แก่กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
- พัฒนาระบบการก ากับดูแล
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง และพัฒนา
เครื่องมือการเข้าถึงข้อมูล 
ที่ส าคัญให้แก่กรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

- กรรมการรัฐวิสาหกิจมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ สามารถ
ผลักดันให้องค์กรพัฒนา 
การให้บริการ การด าเนินการ
และการบริหารจัดการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีและโปร่งใส 

๘. การพัฒนาศักยภาพกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

๙. การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาลของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

๑๐. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศส าหรับกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศส าหรับกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

 



๑๙ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- เสนอแนะนโยบายการระดม
ทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศ 

- การบรหิารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐสามารถตอบสนอง
นโยบายรัฐได้อย่างเป็นระบบ
และเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  
- การบริหารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และผลตอบแทนที่เหมาะสม 
ให้แก่รัฐ 

๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future Fund) 
 
 

ระดับความส าเร็จในการเสนอ 
ผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand 
Future Fund) 

- ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
- ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ  

- เสนอแนะแนวทางการบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐที่เหมาะสม 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๒. โครงการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานของกองทุนรวม 
วายุภักษ์ หนึ่ง 

ระดับความส าเร็จของการก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานของกองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

- บริหารจัดการหลักทรัพย์ 
ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
 

๓. การจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่กระทรวงการคลังไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

ระดับความส าเร็จในการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลัง 
ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

- ปรับปรุงกฎระเบียบ 
ที่เป็นอุปสรรคในการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
 



๒๐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชื่อถือได้ 
และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- ก าหนดโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
เพ่ือสร้างความชัดเจน 
ในการร่วมลงทุนของประเทศ 
ในอนาคต รวมทั้งสร้าง 
การยอมรับแก่ประชาชน 
- พัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 
- พัฒนากระบวนการ แนวทาง 
และเครื่องมือที่เกี่ยวกับการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

- เพ่ิมโอกาสการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
ในการสนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือลดภาระทางการคลัง 
- การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐด าเนินการ 
ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
- ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด
จากการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ เพ่ือสนับสนุน
การเจริญเติบโตและพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 
- มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ 
การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐที่เพียงพอ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้

๑. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(Public Private Partnerships : PPP) 
(ฉบับปรับปรุง) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(ฉบับปรับปรุง) 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๒. โครงการยกระดับกระบวนการ 
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(PPP Fast Track) 
 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
เสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๓. โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน 
 

จ านวนครั้งในการสัมมนาให้แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๔. การพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 



๒๑ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ใช้ประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๕. โครงการจัดท าหลักเกณฑ์ส าหรับ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แนวทางการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๖. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๗. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการก ากับดูแล  

ระดับความส าเร็จในการจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคัดเลือกและ
คณะกรรมการก ากับ 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๘. การจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา 
ในการจัดท ารายงานผลการศึกษา 
และวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาในการจัดท ารายงาน
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ร่วมลงทุน 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- มีการวางแผนก าลังคน 
และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน เช่น 
การฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ 
การวางแผนความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ การรักษาก าลังคน 
การสืบทอดต าแหน่ง และการ
บริหารค่าใช้จ่ายบุคลากร  
เป็นต้น 
- เพ่ิมศักยภาพ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร 
สคร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นคนดีและคนเก่ง 
- พัฒนาสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศในการท างาน
ให้ดีขึ้น 
 

- บุคลากร สคร. มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และมีคุณภาพ 
- บุคลากร สคร. มีสมรรถนะ 
(Competency) ที่เหมาะสม 
กับต าแหน่งและระดับและได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
- สคร. มีจ านวนบุคลากร
สอดคล้องกับปริมาณงาน 
- อัตราการลาออก/โอนย้าย 
ของบุคลากร สคร. ลดลง 

๑. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง
ของ HR Scorecard 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทางของ HR Scorecard 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

๒. โครงการอบรม สัมมนา พัฒนา
บุคลากร สคร.  

 
๑) โครงการโรงเรียน สคร. 
 
๒) โครงการพัฒนาบุคลากร สคร.  

ในการวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน 
 

 
๓) โครงการปรับปรุง State 

Enterprise Review (SER) และ State 
Enterprise Key Indicators (SEKI)  
และพัฒนานักวิเคราะห์ในการจัดท า SER 

๔) โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
องค์กร 

จ านวนบุคลากร สคร. ที่ได้รับ 
การอบรม/สัมมนา 
 
 
 

 
 
 
- ส านักงาน
เลขานุการกรม 
- กองส่งเสริม
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
-ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
 
- กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ๓. การพัฒนาระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ 
การพัฒนาระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิส์ูงของ สคร. 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

๔.การจัดท ากิจกรรมการสร้างความสุข 
ในที่ท างาน (Happy Workplace)  

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
กิจกรรมการสร้างความสุขในทีท่ างาน 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการภายใน สคร. ให้การปฏิบัติงานภายในและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

กลยุทธ์/ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- ก าหนดให้มีช่องทาง 
การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นประจ า 
- ก าหนดให้มีช่องทาง 
การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับส านัก และระหว่าง 
ส านักต่างๆ เป็นประจ า 
- จัดให้มีกระบวนงาน 
หรือขั้นตอนการท างาน 
(Workflow) และกระบวนการ
สื่อสาร (Communication 
Flow) ระหว่างส่วนงานต่างๆ 
ใน สคร. ในภารกิจด้านต่างๆ  
ที่ชัดเจน 

- สคร. มีระบบและ
กระบวนการท างาน 
และการสื่อสารที่ชัดเจน 
รวดเร็ว ตอบสนองต่อภารกิจ
และสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- สคร. มีกระบวนการท างาน
และการสื่อสารกับหน่วยงาน
ภายนอกที่ชัดเจน เพ่ือให้ 
การประสานงานระหว่าง สคร. 
และหน่วยงานภายนอก 
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการ  
 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ง่าย  
เอ้ือประโยชน์และสนับสนุน 

- สคร. มีระบบสารสนเทศ 
และฐานข้อมูลที่จ าเป็น 
และครบถ้วน ที่ส่งเสริม 

๒. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ส าหรับระบบ GFMIS-SOE 

ระดับความส าเร็จของโครงการ 
การทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ส าหรับระบบ GFMIS-SOE 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์/ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การท างานและรองรับภารกิจ
ของทุกส่วนงานภายใน สคร. 

ให้การปฏิบัติงานใน สคร.  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. โครงการทดแทนอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระดับความส าเร็จของโครงการ 
การทดแทนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
ของ สคร. อย่างต่อเนื่อง  
ผ่านคณะโฆษก สคร.  
และช่องทางการสื่อสารต่างๆ  

- สคร. เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
อย่างกว้างขวาง 

๔. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
และกิจกรรม สคร.  

ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
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ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดของ สคร. 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑) รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการ 
ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
และมีระบบธรรมาภิบาลเทียบเท่าระดับสากล   

- ระดับความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง 
- ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบประเมินผล
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
- ระดับความส าเร็จในการน าวิธีการตามระบบบัญชีประชาชาติ 
มาใช้ในการรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อรองรับระบบบัญชี
ประชาชาติ 
- ระดับความส าเร็จของการได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน 
ของรัฐวิสาหกิจตามระบบ PFMS-SOE 
- ระดับความส าเร็จในการพิจารณาการอุดหนุนบริการสาธารณะ
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

๒) รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพทางการเงิน
ทางการเงิน และเป็นกลไกส าคัญ 
ในการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ 
ของประเทศอย่างยั่งยืน 
๓) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

๔) สคร. มีหลักเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ 
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 

การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
- ระดับความส าเร็จในการจัดการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย
นักกฎหมาย 

๕) กรรมการรัฐวิสาหกิจมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ สามารถผลักดันให้องค์กร
พัฒนาการให้บริการ การด าเนินการ และ
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
และโปร่งใส 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาศักยภาพกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
- ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
- ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบ 
สารสนเทศส าหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

๖) การคลังภาครัฐมีเสถียรภาพ  
โดยรัฐวิสาหกิจสามารถน าส่งเงินรายได้
แผ่นดินได้เป็นไปตามเป้าหมาย 

- จ านวนเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

๗) การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ
สามารถตอบสนองนโยบายรัฐ 
ได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเป้าหมาย 

- ระดับความส าเร็จในการเสนอผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
- ระดับความส าเร็จของการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
- ระดับความส าเร็จในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลัง
ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง 

๘) การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
สร้างมูลค่าและผลตอบแทนที่เหมาะสม
ให้แก่รัฐ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๙) เพ่ิมโอกาสการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐในการสนับสนุนโครงการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดภาระทางการคลัง 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
เสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- จ านวนครั้งในการสัมมนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการก ากับ 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาในการจัดท า
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน 

๑๐) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ ด าเนินการได้รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
๑๑) ประเทศได้ประโยชน์สูงสุด 
จากการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโต 
และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   

๑๒) มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เพียงพอ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องใช้ประโยชน์ให้เกิด 

๑๓) บุคลากร สคร. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตามแนวทางของ HR Scorecard 
- จ านวนบุคลากร สคร. ที่ได้รับการอบรม/สัมมนา 
- ร้อยละความส าเร็จของโครงการการพัฒนาระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สคร. 
- ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ากิจกรรมการสร้างความสุข 
ในที่ท างาน 

๑๔) บุคลากร สคร. มีสมรรถนะ 
(Competency) ที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
และระดับ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
๑๕) อัตราการลาออก/โอนย้ายของบุคลากร 
สคร. ลดลง 
๑๖) สคร. มีระบบและกระบวนการท างาน
และการสื่อสารที่ชัดเจน รวดเร็ว ตอบสนอง
ต่อภารกิจและสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
 

๑๗) สคร. มีกระบวนการท างานและการ
สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน 
เพ่ือให้การประสานงานระหว่าง สคร. และ



๒๙ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
๑๘) สคร. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
ที่จ าเป็นและครบถ้วน ที่ส่งเสริม 
ให้การปฏิบัติงานใน สคร. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

- ระดับความส าเร็จของโครงการการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ส าหรับระบบ GFMIS-SOE 
- ระดับความส าเร็จของโครงการการทดแทนระบบเครือข่าย 

๑๙) สคร. เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
อย่างกว้างขวาง 

- ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานและกิจกรรม สคร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
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ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติราชการส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เป้าหมายที่ ๒ :   
การสนับสนุนศักยภาพและ 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
(Enhancing Competitiveness) 
ยุทธศาสตร์ :   
๑. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ
การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิด 
การสร้างมูลค่า (Value Creation) 
๒. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือก้าวสู่
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ 
ระดับโลก 
๓. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาและยกระดับ
บรรษัทภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่ 
ในระดับสากล 
 

๑. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๒. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายนักกฎหมาย 
๓. การติดตามการด าเนินการ 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ 
๗ แห่ง 
๔. ระบบประเมินผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 
๕. โครงการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ (PSO) 
๖. การพัฒนาศักยภาพกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
๗. การเสริมสร้างระบบ 
ธรรมาภิบาลของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
๘. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
และระบบสารสนเทศส าหรับ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 

  ยุทธศาสตร์ ๒ : บริหารจัดการและ
เพ่ิมมูลคา่หลักทรัพย์ของรัฐ 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก  
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 

๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future 
Fund) 
 



๓๑ 
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แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ยุทธศาสตร์ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
ในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส
เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับ 
จากทุกภาคส่วน 

 

๑. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (Public Private 
Partnerships : PPP) (ฉบับปรับปรุง) 
๒. โครงการยกระดับกระบวนการ 
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ (PPP Fast Track) 
๓. โครงการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชน 
ร่วมลงทุน 
๔. การพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕. โครงการจดัท าหลักเกณฑ์ส าหรับ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทนุ 
ในกิจการของรัฐ 
๖. โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูล
สนับสนนุการให้เอกชนรว่มลงทนุ 
ในกิจการของรัฐ 
๗. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชีย่วชาญ 
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการก ากับดูแล 
๘. การจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา 
ในการจัดท ารายงานผลการศึกษา 
และวิเคราะหโ์ครงการรว่มลงทนุ 
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แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เป้าหมายที่ ๓ :   
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
(Ensuring Fiscal Sustainability) 
ยุทธศาสตร์ :   
๑. การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง 
๒. การส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของภาครัฐ 
(Anti-Corruption) 
๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การท างานของกระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาและยกระดับ
บรรษัทภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่ 
ในระดับสากล 
 

๑. การติดตามเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน
ของรัฐวิสาหกิจ 
๒. การปรับปรุงระบบและการติดตาม 

การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ ๒ : บริหารจัดการและ
เพ่ิมมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

๑. โครงการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานของกองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง 
๒. การจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่กระทรวงการคลังไม่มีความจ าเป็น
ในการถือครอง 

ยุทธศาสตร์ ๔ : พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและ 
มีคุณภาพ 

๑. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามแนวทางของ HR Scorecard  
๒. โครงการอบรม สัมมนา พัฒนา
บุคลากร สคร. 
๓. การพัฒนาระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
๔. การจัดท ากิจกรรมการสร้างความสุข
ในที่ท างาน (Happy Workplace) 

ยุทธศาสตร์ ๕ : พัฒนาปรับปรุงระบบ
และกระบวนการภายใน สคร.  
ให้การปฏิบัติงานภายใน 
และการประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
๒. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ส าหรับระบบ GFMIS-
SOE  
๓. โครงการทดแทนอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๔. โครงการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ 
นโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
พัฒนาและยกระดบั
บรรษัทภบิาลใน
รัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่
ในระดับสากล 

๑. การผลักดันร่าง
พระราชบญัญตั ิ

การพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหาร 

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัติ
การพัฒนา 

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

๑. สคร. จัดท าร่างกฎหมาย             ๐.๖ ส านัก
กฎหมาย 

๒. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
เกี่ยวกบัร่างกฎหมาย 

            

๓. น าเสนอร่างกฎหมายเพือ่ คนร. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

            

๔. น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของร่างกฎหมาย 

            

๕. น าเสนอคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 

            

๖. น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ 
ความเห็นชอบร่างกฎหมายกอ่นน าเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

            

   ๗. ชี้แจงวิปสภาฯ               
๘. บรรจุวาระเขา้พิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

            

๙. สภานิติบัญญัตพิิจารณา ๓ วาระ             

๑๐. น าเสนอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อน าร่างกฎหมายทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมาย  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

            

๒. โครงการสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างเครือข่าย 
นักกฎหมาย 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             - ส านัก
กฎหมาย ๒. สัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย 

นักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ และแก่บุคลากร 
สคร. 
 
 
 
 
 
 

 

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

๓. การตดิตามการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ๗ แหง่   
(๑) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม 
แห่งประเทศไทย 

รัฐวิสาหกิจ
สามารถ
ประกอบกิจการ
ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
การจัดตั้ง  
และมีผลการ
ด าเนินงานที่ดี 

๑. ติดตามการด าเนินงานในการปล่อย
สินเชื่อใหม่และ NPL และการลดค่าใช้จา่ย
ทุกเดือนและให้ ธพว. รายงาน สคร. ทุกไตรมาส  

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ ๒. รายงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

(คนร.) เป็นรายไตรมาส 
            

(๒) ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

๑. ให้ ธอท. ด าเนินการแยกหนี้ดี และหนี้เสีย
ตามมติ คนร.  

            

๒. ส่วนของหนี้ดี ใหจ้ัดจ้างที่ปรึกษา 
เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานในการหา
พันธมิตรร่วมทุน  

            

๓. จัดหาพันธมิตรร่วมทุน             

๔. ส่วนของหนี้เสีย ให้จัดตั้งบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ (AMC) 

            

 ๕. เร่ิมโอนหนี้เสียจาก ธอท. ไปยัง AMC               
(๓) บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
(๔) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 
(๕) การรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย 

(๖) องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

(๗) บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑. ติดตามการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟู               
๒. รายงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นรายไตรมาส 

              



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

 ๔. โครงการการปรับปรุง
ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 

(เงื่อนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกับการไดร้ับ
จัดสรรงบประมาณจาก
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น๑๐%) 

ด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามแผน 

๑. ขออนุมัติจัดจา้งที่ปรึกษาเพือ่พิจารณา
การปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแนวทางที่ สคร. ก าหนด 

            ๘.๐ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ ๒. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาการปรับปรุง

ระบบประเมินผลการด าเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

            

๓. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การปรับปรุงระบบประเมินผลฯ 

            

๔. จัดท าแนวปฏบิัติและจัดอบรมสัมมนา
ให้แก่บุคลากร สคร. และรัฐวิสาหกิจ 

            

๕. รายงานสรุปผลการใหป้รึกษาแก่ สคร.              

 ๕. โครงการปรบัปรงุการ
ประเมินบทบาท
คณะกรรมการในการ
ก ากับดแูลรัฐวิสาหกิจ 

ด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามแผน 

๑. ศึกษาแนวทางการประเมินบทบาท 
และระบบแรงจูงใจของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และหลกัเกณฑ์ 
ของคณะกรรมการบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

            - ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

๒. ร่างหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทและ
ระบบแรงจูงใจคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

            

   ๓. น าร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลระบบ
แรงจูงใจเสนอคณะอนุกรรมการก ากบัดูแล
การบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกจิ
และคณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ 

              

   ๔. แก้ไขกฎ และระเบียบที่เกีย่วข้อง               

  ๕. จัดท า TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนการประเมินบทบาท
คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
 
 
 
 
 

              



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

๖. โครงการระบบ 
การประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State 

Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA) 

รัฐวิสาหกิจม ี

การด าเนินงาน 

ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 
ที่ดีขึ้น 

๑. จัดท าแผนการสนับสนุน 
การด าเนินงานตามระบบ SEPA  ประจ าป ี

            ๔.๕ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

๒. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานตามระบบ SEPA  แล้วเสร็จ 

            

๓. จัดสัมมนา/ฝึกอบรม             

๔. ประเมินผลการด าเนินงานประจ าป ี
ของรัฐวิสาหกิจทีป่ระเมินตามระบบ SEPA 

            

๕. รายงานผลการด าเนินการ 
ตามระบบ SEPA ต่อ ผอ. สคร. 

            

๗. โครงการสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจด้าน 
การบริหารจัดการองค์กร 

ด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามแผน 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปี 

            ๐.๕ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

๒. วิเคราะห์และจัดท าแผน/รูปแบบ 
การด าเนินการตามโครงการประจ าปี 

            

๓. ด าเนินโครงการพี่เล้ียง             

๔. น าเสนอผลการประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปี 
ต่อคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร
จัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 

            

๕. รายงานผลการด าเนินโครงการพี่เล้ียง
ประจ าป ีต่อผู้บริหาร สคร.  

             

 ๘. โครงการการส่งเสริม
การสร้างประสิทธภิาพ
รัฐวิสาหกิจผ่านระบบ
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงิน 
(SOE Award) 

งานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าป ี

๑. ขออนุมัติจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ 

            ๒.๐ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าป ี๒๕๕๙ 

            

 ๓. คณะกรรมการตัดสินรางวัลประชุม 
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

            

 ๔. จัดจ้างบริษัทผู้รับจัดงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ 

            

 ๕. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าป ี๒๕๕๙ 

 
 

 

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

 ๙. การติดตามเงินน าส่ง
รายไดแ้ผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

เงินน าส่ง
รัฐวิสาหกิจ
เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

๑ ส ารวจข้อมูลทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายรายได้น าส่ง
ในแต่ละเดือน 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ  ๒ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรัฐวิสาหกิจเพื่อให้แจ้ง

รัฐวิสาหกิจทราบ 
            

 ๓ แจ้งนโยบายการน าส่งรายได้แผ่นดิน 
แก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ในรัฐวิสาหกิจ 

            

 ๔ วิเคราะห ์ก ากับ ติดตาม การน าส่ง
รายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกจิให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และจดัท ารายงานผลการน าส่ง
รายได้แผ่นดินเป็นรายเดือน 

            

 ๑๐. การปรับปรุงระบบ
การติดตามการเบิกจ่าย
งบลงทุนเพื่อรองรับ
ระบบบัญชีประชาชาต ิ
(System of National 

Accounts: SNA) 

การน าวธิีการ
ตามระบบบัญชี
ประชาชาติมาใช้
ในการรายงาน
การเบิกจา่ยงบ
ลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

๑. หารือร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง             - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

   ๒. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมลู
ในระบบ PFMS-SOE เพื่อให้สอดคล้อง 
กับระบบ SNA 

              

   ๓. หารือการใช้ระบบ SNA กับหนว่ยงาน
ภายในสคร.  

              

   ๔. หารือกบัรัฐวิสาหกิจในการเตรียมข้อมูล
มาใช้ในระบบ SNA 

              

   ๕. ขออนุมัติ ผอ.สคร. ให้น าระบบ SNA 
มาใช้รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 

              



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

 ๑๑. การติดตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจผ่านระบบ 
PFMS-SOE (Project 
Financial Monitoring 
System) 

รายงานการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ 

๑. ส ารวจข้อมูลแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจประจ าปี 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. ก าหนดใหก้ารเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจเป็นตวัชี้วัดหนึ่งในระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

            

๓. วิเคราะห์ ก ากับ ตรวจสอบ การเบิกจ่าย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายเดือน 

            

๔. จัดประชุมหารือร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีผล
การเบิกจ่ายต่ า อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

            

๑๒. โครงการใหเ้งิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ
(PSO) 

รัฐวิสาหกิจได้รับ
การอุดหนุน
อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

๑. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

            ๖.๐ ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. พิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะประจ าปี ๒๕๖๐ 

            

๓. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอการขอรับเงิน
อุดหนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

            

๔. จัดท าบันทึกข้อตกลงการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

            

๕. รายงานผลการให้บริการสาธารณะ
ประจ าป ี๒๕๕๙ (ครึ่งปี) 

            

 ๑๓. การพัฒนาศักยภาพ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
สามารถปฏบิัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.สัมมนา/อบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
ให้แก่กรรมการ (กรรมการรัฐวิสาหกจิ/
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง/บุคคล
ในบัญชีรายชื่อ 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

 ๒.ปรับปรุงคู่มือกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
 
 
 
 
 
 
 

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

 ๑๔. การเสริมสรา้งระบบ
ธรรมาภิบาลของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

มีประกาศบัญชี
รายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและ
ระบบประเมิน
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

๑. จัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ             ๔.๘ ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

 ๒. ทบทวน ปรับปรุง ระบบการสรรหา
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
 

            

 ๓. พัฒนาระบบประเมินผลกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

            

 ๑๕. การปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศส าหรบั
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

บัญชีรายชื่อ
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจและ
ระบบ
ประเมินผล
กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง 

๑. จัดท าฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกจิ             - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

 ๒. ระบบข้อมูลบุคคลในบัญชีรายชือ่ฯ             

  



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
บริหารจดัการและ
เพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์
ของรัฐอย่าง 
เป็นระบบ  
มีประสิทธภิาพ  
เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสดุ 
แก่ประเทศ 

๑. การศึกษาแนวทาง 
การจัดตัง้กองทุน
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future Fund) 

ผลการศึกษา 
แนวทางการจัดตั้ง
กองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ของประเทศ 

๑. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  
และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
และส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๒. น าเสนอผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการ 
สคร. เพื่อพิจารณา 

             

๓. น าเสนอผลการศึกษาต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการ 

             

๔. น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ 
ความเห็นชอบในหลักการแนวทาง 
การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ของประเทศ 

             

๕. ด าเนินการเพื่อการจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ภายหลัง
จากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

             

 ๒. โครงการก าหนด 
แนวทางการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมวายภุักษ์ 
หนึ่ง 

มีแนวทาง 
การด าเนินงาน
ของกองทุนรวม
วายภุักษ ์หนึ่ง 

๑. ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ ๒.น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของ

กองทุนฯ ต่อคณะกรรมการก ากับ 
การด าเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์  

            

๓. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ ตามข้อสังเกต 
ของคณะกรรมการก ากับการด าเนินงาน
กองทุนรวมวายุภกัษ์  

            

๔.น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ต่อคณะกรรมการก ากับ 
การด าเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์อีกครั้ง 

            

๕.น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

๓. การจ าหน่าย
หลักทรัพย ์

ที่กระทรวงการคลัง 
ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

การจ าหน่าย
หลักทรัพย ์
ตามที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขออนุมัติแนวทางการจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ที่หมดความจ าเป็นในการถือครอง 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

หลักทรัพย์ที่มีลักษณะเข้าขา่ยตาม 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

            

๑. ทบทวนร่างขอบเขตและรายละเอียด
งานจ้างที่ปรึกษาประเมิน 

            

๒. น าเสนอร่าง TOR ต่อคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาการจ าหน่ายหลักทรัพย์ฯ  
เพื่อพิจารณา 

            

๓. ขออนุมัติโครงการการจ้างที่ปรึกษา  
เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และศึกษา
ช่องทางการจ าหน่าย พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับ 

            

   ๔. ขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา               

   ๕. ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์และศึกษาช่องทาง 
การจ าหน่าย 

              

 ๖. ตรวจรับงานที่ปรึกษา               

 หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท. 
และกระทรวงการคลังหมดความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

              

 ๑. ทบทวนมติ ครม. ที่ก าหนด 
ให้ถือครองหลักทรัพย์บางแห่ง 

              

 ๒. ขออนุมัติโครงการการจ้างที่ปรึกษา  
เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และศึกษา
ช่องทางการจ าหน่าย พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับ 

              

 ๓. ขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา               

 ๔. ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ และศึกษาช่องทางการจ าหนา่ย 

              

 ๕. ตรวจรับงานที่ปรึกษา               



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลท.  
และกระทรวงการคลังหมดความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

              

 ๑. ศึกษาข้อมูลราคาตลาดของหลักทรพัย์ 
เพื่อก าหนดกรอบราคาขั้นต่ า 
ในการจ าหนา่ย 

              

 ๒. ขออนุมัติการจ าหน่ายหลักทรัพย ์
และกรอบราคาขั้นต่ าในการจ าหนา่ย 

              

 ๓. ด าเนินการจ าหน่าย               

  



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ลบ.) 

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

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

๑. โครงจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ (Public Private 
Partnerships : PPP) 
(ฉบบัปรบัปรุง) 
 
(เงื่อนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกบัการได้รบั
จัดสรรงบประมาณจากเงิน
ฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษี
ท้องถิ่น ๑๐%) 

แผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชน
ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
(ฉบบัปรบัปรุง) 

๑. รวบรวมประเด็นปัญหา และศึกษาแนวทาง 
การปรับปรุงกระบวนการในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

            ๑๑.๐ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. เสนอร่างรายละเอียดโครงการและ
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่อ ผอ. สคร. 

            

๓. จ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินโครงการ             
๔. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ 
แนวทางที่จะปรับใช้กับประเทศไทย 

            

๕. ทบทวนแนวทางการคัดเลือกสาขาและ
กิจการที่ควรบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์  
การก ากับดูแล และการประเมิน 
แผนยุทธศาสตร์ (ถ้าจ าเป็น) 

            

๒. โครงการยกระดับ
กระบวนการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ  
(PPP Fast Track) 

กระบวนการ 
การเสนอโครงการ  
การคัดเลือก
เอกชน 
ที่รวดเร็วขึ้น 

๑. ศึกษาและจัดท าร่างแนวทาง 
การปรับปรุงกระบวนการเสนอโครงการ
เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(แนวทางการปรับปรุงฯ) 

            - กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. น าเสนอร่างแนวทางการปรับปรุงฯ 
และขอรับนโยบายจาก ผอ. สคร. 

            

๓. รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนว
ทางการปรับปรุงฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            

๔. น าเสนอแนวทางการปรับปรุงฯ  
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

            

๕. น าเสนอแนวทางการปรับปรุงฯ  
ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

            

๖. คัดเลือกโครงการร่วมลงทุน             
๗. ด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงฯ             

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ลบ.) 

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

 ๓. โครงการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้เอกชน 
ร่วมลงทุน 
(เงื่อนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกบัการได้รบั
จัดสรรงบประมาณจากเงิน
ฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษี
ท้องถิ่น ๑๐%) 

สัมมนาเกี่ยวกับ
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 

๑. จัดท าโครงการสัมมนา             ๒.๐ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. น าเสนอ ผอ. สคร. ให้ความเห็นชอบโครงการ             
๓. จัดจ้างบริษัทผู้รับจัดสัมมนา             
๔. จัดสัมมนา             

๔. การพัฒนาหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัต ิ
การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบิัติ
ตาม
พระราชบัญญัติ
การให้เอกชน
ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองแนวทางปฏบิัติ
และร่างมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุนแล้วเสร็จ 

            - กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สัญญาร่วมลงทุนและแนวทางปฏิบัติส าหรับ
มาตรฐานสัญญาร่วมลงทุนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

            

๓. ปรับปรุงร่างมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุน
และแนวทางปฏิบัติส าหรับมาตรฐาน
สัญญาร่วมลงทุน 

            

๔. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองแนวทาง
ปฏิบัติต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
และคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 

            

๕. ประกาศใช้กฎหมายล าดับรอง แนวทาง
ปฏิบัติและร่างมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุน 

            

๕. โครงการจัดท า
หลักเกณฑ์ส าหรบั
ประเมินความคุ้มค่า 
ในการลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ 
(เงื่อนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกบัการได้รบั
จัดสรรงบประมาณจากเงิน
ฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษี
ท้องถิ่น ๑๐%) 

หลักเกณฑ์
ส าหรับประเมิน
ความคุ้มค่า 
ในการลงทุนใน
กิจการ 
ของรัฐ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             ๖.๕ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. จัดจ้างที่ปรึกษา             
๓. จัดท ารา่งหลักเกณฑ์การวิเคราะห ์
และเปรียบเทียบต้นทุน ความเส่ียง 
และความคุ้มค่าโครงการ 

            

๔. จัดท าหลักเกณฑ์การวิเคราะห ์ 
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 

            

๕. จัดท าแนวทางปฏิบัติและอบรมสัมมนา
การด าเนนิการตามแนวทางดังกล่าวแก่
บุคลากร สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            



ยุทธศาสตร์สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ลบ.) 

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

๖. ที่ปรึกษารายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษา
แก่ สคร. หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

            

 ๖. โครงการจัดท า 
ระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ 

ฐานข้อมูล
สนับสนุนการ 
ให้เอกชน 
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๑. ศึกษารูปแบบการจัดเก็บและน าเสนอ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญฯ ข้อมูลโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ฯ  

            - กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

 ๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลต้นแบบ 
และทดสอบการใช้งาน 

            

 ๓. รวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูล  
พร้อมคู่มือกระบวนงานในการจัดเก็บ
ข้อมูลและใช้งานระบบ 

            

 ๗. การจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับ 
การแตง่ตั้งให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการ 
ก ากับดแูล 

บัญชีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญจะ
ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการ
คัดเลือกและ
คณะกรรมการ
ก ากับดแูล 

๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 
ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชือ่ผู้เชี่ยวชาญฯ 
ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร 

            ๒.๐ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

 ๒. น าเสนอสรุปผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ ๕ 
และขอรับนโยบายการจัดท า 
บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ 

            

 ๓. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ  
ครั้งที่ ๔ 

            

 ๔. น าเสนอผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญฯ ตอ่คณะกรรมการนโยบายฯ 
เพื่อทราบ 

            

 ๕. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาประชาสัมพนัธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคล 
ในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ 

            

   ๖. ด าเนินการประชาสัมพันธ ์               
   ๗. ด าเนินการตรวจรับงานทีป่รึกษา

ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครบุคคล 
เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
 

              



ยุทธศาสตร์สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ลบ.) 

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

   ๘. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 
ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชือ่ผู้เชี่ยวชาญฯ 
ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร 

              

   ๙. น าเสนอสรุปผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ ๖ 
และขอรับนโยบายการจัดท าบัญชีรายชือ่
ผู้เชี่ยวชาญฯ 

              

   ๑๐. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เชีย่วชาญฯ 
ครั้งที่ ๕ 

              

 ๘. การจัดท าบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษา 

ในการจัดท ารายงานผล
การศึกษาและวิเคราะห์
โครงการร่วมลงทุน 

บัญชีรายชื่อที่
ปรึกษา 
ในการจัดท า
รายงานผล
การศึกษาและ
วิเคราะห์
โครงการร่วม
ลงทุน 

๑. ศึกษาแนวทางการจัดท าหลกัเกณฑ์
และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาเพื่อ
จัดท ารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการการให้เอกชนเข้ารว่มลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

            - กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. น าเสนอร่างแนวทางการจัดท า
หลักเกณฑ์และวธิีการจัดท าบัญชีรายชื่อที่
ปรึกษาฯ ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ 
เพื่อทราบ 

             

๓. น าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบและลง
นามในร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง
หลักเกณฑ์และวธิีการจัดท าบัญชีรายชื่อที่
ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงานผลการศึกษา 
และวิเคราะห์โครงการการให้เอกชน 
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

             

๔. เผยแพร่บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาฯ              

  



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สคร. ให้
สามารถปฏบิัติงาน
ตามภารกิจไดต้าม
เป้าหมายและมี
คุณภาพ 

๑. โครงการจัดท า 
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทางของ  
HR Scorecard 

มีแผนกลยุทธ์
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทางของ  
HR Scorecard 

๑. ศึกษาสภาพปจัจุบันของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานความส าเร็จ
ของส านักงาน ก.พ. และศึกษายุทธศาสตร์ 
แผนการบริหารราชการ สคร.  

            - ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

๒. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

             

๓. วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

             

๔. วิเคราะห์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
และจัดท าตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน 

             

๕. จัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล (HR Action Plan) 
ประจ าป ี๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

             

๒. โครงการโรงเรยีน 
สคร. 

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม
โรงเรียน สคร.  

๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             - ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

๒. จัดอบรมตามโครงการ สคร.              

๓. ประเมินผลโครงการ             

๓. โครงการพัฒนา
บุคลากร สคร.  
ในการวิเคราะห์โครงการ
ร่วมลงทุน 

การจัดอบรม 
การวิเคราะห์
โครงการ 

๑. จัดท าโครงการอบรม/สัมมนา             ๐.๕ กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. แจ้ง สล. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโครงการ             

 ๓. น าเสนอ ผอ.สคร. ให้ความเห็นชอบ
โครงการ 

            

 ๔. จัดอบรม/สัมมนา             

 ๔.  โครงการปรับปรุง 
State Enterprise Review 

(SER) และ State Enterprise 

Key Indicators (SEKI) และ
พัฒนานักวิเคราะห์ 
ในการจัดท า SER 

SER/SEKI  
รูปแบบใหม ่

๑. ออกแบบ/จัดท าแบบฟอร์ม SER  
รายแห่ง แยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจ  
รวมถึง SER รายสาขาและภาพรวม 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

   ๒. น าเสนอผอ. สคร. เพื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการและรูปแบบเบื้องต้นของ SER 
ทั้งหมดที่ปรับปรุงใหม่ และกรอบระยะเวลา
การจัดท าและแผยแพร่ SER  

              

   ๓. จัดรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้รับผิดชอบท า SER  

              

 ๔. จัดท าคู่มือหรือ KM ส าหรับ 
การวิเคราะห ์SER รายแห่งและรายสาขา 

              

 ๖. จัดท าฐานข้อมูลSER คู่มือการวิเคราะห์ 
SER  

              

 ๗. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจ  
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑-๓ จัดท าSER  
รายแห่งและรายสาขาจัดส่งให้ สนผ. 

              

 ๕. การพัฒนาระบบ
ข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. เสนอโครงการการพัฒนาระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อผู้บริหาร
เห็นชอบ 

            - ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

 ๒. จัดท าแผนการพัฒนาขา้ราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างเป็นระบบ 
ตามกรอบการส่ังสมประสบการณ์ 
ที่น าส่งส านักงาน ก.พ.  

            

 ๓. ประเมินผลโครงการ             

 ๖. การจัดท ากิจกรรม
การสร้างความสุข 

ในที่ท างาน  
(Happy Workplace) 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. เสนอโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท า
กิจกรรมการสร้างความสุขในที่ท างาน 
เพื่อผู้บริหารเห็นชอบ 

            - ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

 ๒. จัดกิจกรรมสร้างความสุขในที่ท างาน             

 ๓. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 ๗. โครงการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนาองค์กร  
ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองแนวทางการพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์ PMQA ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ 

            ๐.๒ กลุ่มพัฒนา
ระบบ
บริหาร 

 ๒. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองแนวทางการพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์ PMQA ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ 

            

๓. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองแนวทางการสร้างโครงการพัฒนา
องค์การ คร้ังที่ ๑ 

            

๔. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ 
เร่ืองแนวทางการสร้างโครงการพัฒนา
องค์การ คร้ังที่ ๒ 

            

๕. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการความรู้ คร้ังที่ ๑ 

            

๖. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการความรู้ คร้ังที่ ๒ 

            

๗. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการความรู้ คร้ังที่ ๓ 

            

 

  



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : 
พัฒนาปรับปรงุ
ระบบและ
กระบวนการ 
ภายใน สคร.  
ให้การปฏิบตัิงาน
ภายในและ 
การประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 
มีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 

๑. โครงการพัฒนา 
ระบบบริหาร 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

 

๑. ก าหนดบทบาทและทิศทาง 
การด าเนินงานของ กพร. 

            - กลุ่มพัฒนา
ระบบ
บริหาร ๒. ทบทวนค าสั่งคณะท างานติดตาม 

และก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee : SC)  
และคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (Working Team : WT) 

            

๓. จัดประชุมคณะกรรมการ SC  
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาองค์กร 

            

๔. สื่อสารแนวทางการพัฒนาองค์กร 
ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ 

            

๕. จัดประชุมคณะท างาน WT  
รายหมวดเพือ่จัดท าโครงการพัฒนา
องค์การรยหมวด เพื่อเสนอต่อ SC 
พิจารณา 

            

๖. จัดประชุมคณะกรรมการ SC  
เพื่อติดตามผลโครงการ 

            

๗. สรุปผลโครงการ             

๒. โครงการทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ส าหรับระบบ 
GFMIS-SOE 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๕๐.๓ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. ขออนุมัติโครงการ             

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             

๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

๕. ตรวจรับงาน             

๓. โครงการทดแทน
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๑๐.๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. ขออนุมัติโครงการ             

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             

๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

๕. ตรวจรับงาน             



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 ๔. โครงการ
ประชาสัมพันธ ์
เพื่อเสริมสร้าง 
ความเขา้ใจนโยบาย
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

การด าเนินการ
ส าเร็จตาม
โครงการ 

๑. จัดท าวารสาร สคร. (SEPO News)             ๘.๐ ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. จัดท าข่าวประจ าวัน             

๓. จัดรายการเสียงตามสาย/รายการ KM 

Day 

            

๔. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ ์             

๕. มอบกระเช้าสือ่มวลชนในโอกาสต่างๆ              

๖. จัดท าPress Release              

๗. จัดท าบทความ/บทสัมภาษณ์ผู้บริการ 
สคร.  
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