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บทน า 
 

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

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดเป้าหมายการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถก าหนดผลผลิตที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับกลุ่มภารกิจ กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ สคร. จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยก าหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
ประกอบกับก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นกระบวนการหนึ่ง 
ที่จะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สคร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
มาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  

อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใด ให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้  

การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแล  
มิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  

การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ 
รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชน 
จะได้รับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงิน 
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม  

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
กรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้  
และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  
และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ งกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมี 
ในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
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มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม 
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที ่มี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ  

รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์
ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน 
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด ใช้อ านาจ 
หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง  
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพ่ือพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น 
พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอน 
ต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์  

คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และมีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน ได้ 
ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 โดยยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สคร. ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนหลักในการจัดท าแผนของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ 
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาย ใต้วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ซึ ่งยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สคร. ดังนี้  

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

4. ไทยแลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 มีแนวคิดในการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสสู่ “การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) และจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
และปรับเปลี่ยนวิธีการจาก “ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก” เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้น
จากกับดัก 3 ประการ คือ 1) กับดักรายได้ปานกลาง 2) กับดักความเหลื่อมล้ า และ 3) กับดักความไม่สมดุล 
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 3 ด้าน ดังนี้ 
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5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (The Global Goals for Sustainable 
Development : SDGs) 

SDG เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกตั้งแต่ปี 2558 ที่องค์การสหประชาชาติ 
ได้ก าหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย 
ซึ่งในส่วนของประเทศไทย SDGs ได้ถูกใช้ในการก าหนดเป็นเป้าหมายของประเทศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
และการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

 

6. ค าแลลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ข้อ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการลงทุน
ร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์  
และตลาดการเงิน 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน
และการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เ พ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ  
ที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก ากับดูแล รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ 
ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง 

 
 
 

มุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและปัญญาอย่างแท้จริง 
ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่าง
กระจาย ไม่กระจุก เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการสร้างและยกระดับ 
ผลิตภาพ 

กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ด้วย
การจัดสรรทรัพยากรชุดใหม่ 

กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ด้วยการเน้นความตระหนักและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทบทวน
การจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ 
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ  
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้
สามารถด าเนินการได้  

 

7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
มาตรา 10 กระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน  

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

 

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ

เป้าหมาย 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชน 

เข้าตรวจดูได้ 
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10. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
วิสัยทัศน์คือ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง  
กลยุทธ์  
1.2 การพัฒนากรอบการจัดท างบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้มีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์  
2.4 การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ  เพื่อลดต้นทุน 

การประกอบการของภาคเอกชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง  
กลยุทธ์  
3.1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

และเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์  
6.1 การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

กระทรวงการคลัง  
6.2 การปรับโครงสร้างการด าเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เพ่ือประสิทธิภาพ 

ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  

11. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 

ข้อ 2 ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการก ากับดูแล 
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ทรัพย์สินของรัฐและด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยให้มี อ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับ 
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

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

3) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
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4) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

5) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

12. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
สภาพแวดล้อมของ สคร. สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพ่ือระบุ

ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและข้อจ ากัด ส าหรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

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

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 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู ้
 (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 
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ส่วนที่ 2 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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จากกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของ สคร. ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบ ายรัฐวิสาหกิจ  

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

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงาน 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร 

และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
4. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่า 

ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

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

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

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

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

3. Partnership คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการท างาน เน้นกลไก
ประชารัฐ สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 
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4. Organization คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถ โดยน าหลักการ 
SAMART (สามารถ) มาใช้พัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill – Attitude – 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. 2561 บรรลุตามพันธกิจ 

ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน  
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารลเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล 
กลยุทธ์ 
1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ร ัฐวิสาหกิจ เพื ่อก าหนดทิศทางและบทบาท  

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
2. รัฐวิสาหกิจสามารลให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วลึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย
การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการ
ขององค์กร 

2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสร้า ง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการ
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง  
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2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิ จที่มีปัญหา 
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น

เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน 
เท่าท่ีจ าเป็น 

3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
ค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
เป้าประสงค์   
1. การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารลสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  
1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ 
2. กระทรวงการคลังลือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น 

ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อลือได้ และได้รับการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์  
1. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 
1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือ

ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น  
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1.3 ส่ง เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 
ในกระบวนการร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 

2. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่ง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

กลยุทธ์   
2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม

ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 

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

กลยุทธ์ 
1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด 

ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART 
รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

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

และเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
2. บุคลากร สคร. มีความผกูพันต่อองค์กร 

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 ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายใน

องค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร  

ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร.  
3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และอธิบายได้ 
3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพ่ือลดการใช้ 

ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ 
ของงาน 

3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารลสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และสามารลเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

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

เพ่ือสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กร

อย่างทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

2. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

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

Friendly) และมีขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วม

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

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4  
กลยุทธ์ 
3.1 ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลง

จนไม่มีการส่งบันทึกภายใน 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหาร

รัฐวิสาหกิจที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ

ของ สคร. เพิ่มข้ึน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
รัฐวิสาหกิจ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

S1. พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
 ให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 

O1.1 รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและ
 ทิศทางการด าเนินงานชัดเจน 
 สอดคล้องกับความต้องการของ
 ประเทศและนโยบายรัฐบาล 

T1.1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อก าหนดทิศทางและบทบาทของ
 รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
T1.1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมแีผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี
  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ 

O1.2  รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและ
  ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  อย่างครอบคลุมตอบสนองต่อผู้มี
  ส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
  และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญ
  ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 
  ของประเทศอย่างยั่งยืน 

T1.2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน/
  โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะ 
  ของโครงการลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัย 
  การเงินการคลัง 
T1.2.2 พัฒนาและสนบัสนนุการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผา่นระบบชดเชย
  การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 
T1.2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร
  รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้กรรมการและผูบ้ริหารรัฐวสิาหกจิที่มีความรู ้ความเชีย่วชาญ 
  ตรงกับความต้องการขององค์กร 
T1.2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
  ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้สามารถผลักดันให้องค์กร  
  พัฒนาการให้บริการ การด าเนินการและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

T1.2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนนุการปฏบิัติงานของกรรมการผู้แทน
  กระทรวงการคลัง 
T1.2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงิน 
  และการด าเนนิงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
O1.3 รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหาร 
  จัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้
  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

T1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น 
  เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนนิงานของรัฐวิสาหกิจได้ 
  อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน เท่าที่จ าเป็น 
T1.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
  แผนงานทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล 
  และมีการก าหนดค่าตอบแทนดา้นแรงจูงใจที่เหมาะสม 
T1.3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า 
  มาตรฐานสากล รวมถึงสนบัสนนุการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 
T1.3.4 สนับสนนุให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
  ภายในองค์กร 

S2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ 
  มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์ 
  สูงสุดแก่ประเทศ 

O2.1 การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
 ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุน 
 การพัฒนาประเทศ 

T2.1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
T2.1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
T2.1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน
  พัฒนาประเทศ 

O2.2  กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์
  ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

T2.2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหนา่ยหลักทรัพย์ทีไ่ม่มคีวามจ าเปน็  
  ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจบุัน 

S3 ส่งเสริมและสนับสนนุให้เอกชนร่วมลงทุน
 ในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 คุ้มค่าในการด าเนนิกิจการ มีความโปร่งใส 
 เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

O3.1  โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุน
  ต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม
  ที่เพิ่มขึ้น 

T3.1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้อง 
  กับแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 เพื่อขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพิม่ขึ้น 
T3.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือ  
  ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการ
  ร่วมลงทุนได้มากขึ้น 
T3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
  ร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทนุ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
O3.2 โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ 
  โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่ง
  ความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่าง
  ภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้อง
  กับหลักวินัยการเงินการคลงั 

T3.2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจดัสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม 
  ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางดา้นการเงินและการคลังภาครัฐ 

S4 พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงาน
 ตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

O4.1 บุคลากร สคร. ทุกคนเปน็ SAMART T4.1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด
   ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากร
   ในการเป็น SAMART รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 
T4.1.2 เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART 
T4.1.3 ก าหนด พัฒนา และประเมินสมรรถนะเฉพาะ(Competency) ให้ชัดเจนและ
  เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ 

O4.2 บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร T4.2.1 พัฒนาแนวทางการสรา้งความสขุให้คนในองค์กร 
T4.2.2 ปลูกฝังคา่นิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
T4.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

O4.3 บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและ 
  จริยธรรม 

T4.3.1 เสริมสร้างความตระหนักดา้นคณุธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สคร. 
T4.3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายใน 
   องค์กร และสนับสนนุให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบตัร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
T4.3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟงัความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร 
   ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร. 
T4.3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตัดสนิใจของผู้บริหาร สคร.  
   โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอธิบายได้ 
T4.3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
  และลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน
  และคุณภาพของงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
T4.3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม  
   จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

S5 พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถ
 สนับสนนุการด าเนนิการตามยุทธศาสตร์
 และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
 ภายนอกได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

O5.1 กระบวนการท างานของ สคร. 
 สนับสนนุการด าเนนิการตาม
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 

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

O5.2 มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
  สารสนเทศทีส่นบัสนนุการ ด าเนนิการ
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 

T5.2.1 พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใชง้านงา่ย (User 
  Friendly) และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ 
  ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
T5.2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วม 
  ลงทุนระหวา่งภาครัฐและเอกชนที่จ าเปน็ต่อการตัดสนิใจของทกุหน่วยงาน 
  ที่ต้องใช้ข้อมูล 
T5.2.3 พัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค้นข้อมูล (Data/Information/ 
  Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏบิัติงาน 

O5.3  มีระบบการสื่อสารภายในและ
 ภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
 ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ 

T5.3.1 ลดจ านวนการส่งบนัทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลง 
  จนไม่มีการสง่บนัทึกภายใน 
T5.3.2 ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนนิงานของ สคร. 
T5.3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
  อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
T5.3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผูบ้ริหาร 
  รัฐวิสาหกิจที่ทันการณ์และปลอดภัย 
T5.3.5  ประชาสัมพนัธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ 
   ของ สคร. เพิ่มขึ้น 
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2. เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารลเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
O1.1 รัฐวิสาหกิจมีบทบาท
 ภารกิจและทิศทางการ
 ด าเนินงานชัดเจน 
 สอดคล้องกับความต้องการ
 ของประเทศและนโยบาย
 รัฐบาล 

T1.1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
 มีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/
 โครงการในแต่ละปีที่สอดคล้อง
 กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

P1.1 การปรับแผนต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ 
 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
 รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 

รัฐวิสาหกิจมีแผนวิสาหกิจที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

สนผ. 

O1.2 รัฐวิสาหกิจสามารถ
 ให้บริการและด าเนินการ
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 อย่างครอบคลุมตอบสนอง
 ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ 
 เป็นธรรม เพื่อเป็นกลไก
 ส าคัญในการพฒันาและ
 เพิ่มศักยภาพของ
 ประเทศอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

T1.2.1  สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุน
 ที่ความสอดคล้องกับเปา้หมายของ
 แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
 ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุน
 ที่เหมาะสมกับลักษณะขอโครงการ
 ลงทุนและศักยภาพขอรัฐวิสาหกิจ 
 และสอดคล้องกับหลักวินยัการเงิน
 การคลัง 

P1.2 การติดตามเงินน าส่งรายได้แผน่ดินของ
 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลัง
 ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของรัฐเป็นไป
ตามเป้าหมาย (ลา้นบาท)  

สนผ. 

T1.2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุน
 ที่ความสอดคล้องกับเปา้หมายของ
 แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
 ของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุน
 ที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
 ลงทุนและศักยภาพของรฐัวสิาหกจิ 
 และสอดคล้องกับหลักวินยัการเงิน
 การคลัง 

P1.3  การติดตามงบลงทนุรัฐวิสาหกิจ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๖๑ 

สนผ. 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
O1.3 รัฐวิสาหกิจมีระบบการ
 บริหารจัดการที่ดี โปร่งใส 
 ตรวจสอบได้ และเปน็ไป
 ตามหลักธรรมาภิบาล
 เทียบเทา่มาตรฐานสากล 
 
 

T1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/
 หลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกบัรัฐวสิาหกิจ
 ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริม
 และสนบัสนุนการด าเนนิงานของ
 รัฐวิสาหกิจได้อยา่งเพียงพอในทุกๆ  ดา้น 
 เท่าที่จ าเปน็ 

P1.4  การผลักดนัรา่งพระราชบัญญัตกิารพัฒนา 
  การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
  พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จในการผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

สกม. 

T1.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงาน
 รัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถ
 ขับเคลื่อนแผนงานทีส่อดคล้องกับ
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ 
 นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
 ค่าตอบแทนด้านแรงจงูใจที่เหมาะสม 

P1.5 โครงการพัฒนาระบบประเมินผล 
  การด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผน 

สกร. 

T1.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงาน
 รัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถ
 ขับเคลื่อนแผนงานทีส่อดคล้องกับ
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ 
 นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
 ค่าตอบแทนด้านแรงจงูใจที่เหมาะสม 

P1.6  โครงการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของ 
 พนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผน 

สกร. 

T1.3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ 
 การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
 ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 รวมถึงสนับสนนุการเปิดเผยข้อมูล
 ต่อสาธารณะอยา่งเพียงพอ 
T1.3.4 สนับสนนุให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/
 หลักเกณฑ์ในเร่ืองคุณธรรมและ 

P1.7 โครงการปรับปรุงหลักการและแนวทาง 
  การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวสิาหกิจ 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
หลักการและแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  
 
 
 
 

สนผ. 
+ 

สบล. 
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 จริยธรรมภายในองค์กร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศ 
O2.1 การบริหารหลักทรัพย์
 ของรัฐที่สามารถสร้าง
 มูลค่าเพิ่มและสนับสนนุ
 การพัฒนาประเทศ 

T2.1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการ
 หลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุน
 การลงทุนพฒันาประเทศ 

P2.1 การยกระดับกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง  
 ให้เป็นเครื่องมือในการลงทุนตามนโยบาย
 ได้ทันท ี

ระดับความส าเร็จในการยกระดบั
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้เปน็
เครื่องมือในการลงทนุตามนโยบายได ้

สบล. 

T2.1.3 พัฒนาเคร่ืองมือในการบริหาร
 จัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนบัสนุน
 การลงทุนพฒันาประเทศ 

P2.2 การระดมทุนผา่นกองทนุรวมโครงสร้าง
 พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
 (Thailand Future Fund)  

ระดับความส าเร็จในการระดมทนุ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่
อนาคตประเทศไทย (Thailand 
Future Fund)  

สนผ. 

O2.2 กระทรวงการคลังถือ
 ครองหลักทรัพย์ของรัฐ
 ที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

T2.2.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร ์
 การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

P2.3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
  จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

สบล. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อลือได้ และได้รับการยอมรับ 
  จากทุกภาคส่วน 
O3.1 โครงการร่วมลงทุน 
 มีสัดส่วนการลงทุนต่อ
 การลงทุนของภาครฐั 
 ในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

T3.๑.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วม
 ลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและ
 สอดคล้องกับแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๒
 เพื่อขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการ
 ร่วมลงทุนได้มากข้ึน 

P3.1 การด าเนินมาตรการเร่งรัดโครงการ 
 ให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ 
 (PPP Fast Track) 

ระดับความส าเร็จของการติดตาม
โครงการตามกรอบระยะเวลา
ภายใต้มาตรการเร่งรัดโครงการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) 

กสร. 

T3.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
 กระบวนการ แนวทาง และ
 เครื่องมือด้านการร่วมลงทุน 
 ในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถ
 ส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุน
 ได้มากขึ้น 

P3.2 โครงการปรับปรุงกฎหมายล าดบัรอง
 และแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับ 
 การด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
 การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ 
 พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 

ระดับความส าเร็จในการปรบัปรงุ
กฎหมายล าดับรองและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อรองรับการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... 
(ฉบับปรับปรุง) 

กสร. 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
T3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจ
 ในกระบวนการร่วมลงทุนและ 
 มีความต้องการในการท าโครงการ
 ร่วมลงทุน 

P3.3 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
 การให้เอกชนร่วมลงทนุให้แก่บุคลากร 
 สคร. และหน่วยงานตา่งๆ 
 
 

ระดับความส าเร็จของโครงการ
จัดการอบรมเกี่ยวกับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนให้แก่บุคลากร สคร. และ
หน่วยงานต่างๆ 
 

กสร. 

O3.2 โครงการร่วมลงทุน
 ประสบความส าเร็จ 
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 โดยมีการแบ่งความเสี่ยง
 และผลตอบแทน
 ระหว่างภาครัฐและ
 เอกชน ที่สอดคล้องกับ
 หลักวินัยการเงินการคลงั 

T3.2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรร
  ความเสีย่งและผลตอบแทนที่เหมาะสม
  ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิด
  ความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลัง
  ภาครัฐ 

P3.4 โครงการศึกษาและวิเคราะห์กรอบใน
 การประเมินและจดัสรรความเสีย่งและ
 ก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุน
 ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท ากรอบ
ในการประเมินและจัดสรรความ
เสี่ยงและก าหนดผลตอบแทน 

กสร. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารลปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
O4.1 บุคลากร สคร. ทุกคน
 เป็น SAMART 

T4.1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
  บุคลากรในการเปน็ SAMART และ
  ตัวชี้วัดในการวัด SAMART และ
  น าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมิน
  บุคลากรในการเปน็ SAMART รวมทั้ง
  น าไปใช้ในการสรรหาคัดเลือก
  บุคลากรเข้าใหม่ 
T4.1.2 เพิ่มศักยภาพ ความรู ้ความสามารถ
  ให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART 
T4.1.3 ก าหนด พัฒนา และประเมิน 
  สมรรถนะเฉพาะ(Competency) 

P4.1  โครงการพฒันาบุคลากรตามแนวทาง 
 SAMART 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ครบทุกกิจกรรม  

สล. 
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  ให้ชัดเจนและเหมาะสมกบัแต่ละ
  ต าแหน่งและระดับ 

O4.2 บุคลากร สคร. มีความ
 ผูกพันต่อองค์กร 

T4.2.1 พัฒนาแนวทางการสรา้งความสขุ
  ให้คนในองค์กร 
T4.2.2 ปลูกฝังคา่นิยมให้บุคลากรเห็น
  ความส าคัญของตนเองในการ
  ขับเคลื่อนองค์กร 
T4.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและ 
  บรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

P4.2  โครงการสร้างความผูกพันในองค์กร  
 ตามแนวทาง Organization Health 
 Index (OHI) 

ระดับความส าเร็จในการส ารวจ
ความผูกพันต่อองค์กรตามแนวทาง 
Organization Health Index (OHI) 
และการด าเนนิการตามแผนงาน 

สล. 

O4.3  บุคลากร สคร. มีคุณธรรม
 และจริยธรรม 

T4.3.1 เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม 
  จริยธรรม ของบุคลากร สคร. 
T4.3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ/์ข้อบังคับ 
  ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
  ภายในองค์กร และสนบัสนุนให้
  บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์
  ดังกล่าว 
T4.3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร
  ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม  
  ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร. 
T4.3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ทีส่นับสนุน
  ให้การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. 
  โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอธิบายได้ 
T4.3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน
  การท างานของบุคลากร เพื่อลด

P4.3  โครงการการด าเนนิการทางด้านจริยธรรม
 ของ สคร. 

- จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ า สคร. ชุดใหม ่
- จัดท าคู่มือแนวปฏบิัติทีโ่ปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบญัญัติจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

สล. 
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  การใช้ดุลยพินจิและลดช่องทางการ
  แสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
  ของงาน รักษามาตรฐานและ
  คุณภาพของงาน 
T4.3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของ
  บุคลากรควบคู่กับการประเมิน
  คุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญ
  ก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม 
  จริยธรรม 
T4.3.1 เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม 
  จริยธรรม ของบุคลากร สคร. 
T4.3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ/์ข้อบังคับ 
  ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
  ภายในองค์กร และสนบัสนุนให้
  บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์
  ดังกล่าว 
T4.3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร
  ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม  
  ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร. 

P4.4 โครงการขับเคลื่อน สคร. สู่องค์กร 
 คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  
ประจ าปี 2561 
 

สล. 
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T4.3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ทีส่นับสนุน
  ให้การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. 
  โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอธิบายได้ 
T4.3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน
  การท างานของบุคลากร เพื่อลด
  การใช้ดุลยพินจิและลดช่องทางการ
  แสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
  ของงาน รักษามาตรฐานและ
  คุณภาพของงาน 
T4.3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของ
  บุคลากรควบคู่กับการประเมิน
  คุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญ
  ก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม 
  จริยธรรม 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารลสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารลเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

O5.1 กระบวนการท างานของ 
 สคร. สนับสนุนการ
 ด าเนินการตาม
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

T5.1.2 พัฒนา Platform ใช้ IT และ
 นวัตกรรม ในการพัฒนา
 กระบวนการท างานเพื่อสนบัสนนุ
 และติดตามการด าเนนิการตาม
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 

P5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ  
 ในการปฏิบัติงานของ สคร. โดยใช้ IT  

จ านวนโครงการพฒันาประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ สคร. โดยใช้ IT 

กพร. 
+ 

ศทส. 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
O5.2 มีฐานข้อมูลและระบบ
 เทคโนโลยสีารสนเทศที่
 สนับสนุนการด าเนินการ
 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

T5.2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
 สารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐ
 และการร่วมลงทนุระหว่างภาครัฐ
 และเอกชนที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจ
 ของทุกหน่วยงานทีต่้องใช้ข้อมูล 

P5.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
 การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
 อิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ  
 (GFMIS-SOE) ด้านฐานข้อมูล
 หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน 
 ในกิจการของรัฐ 
 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ศทส. 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1. โครงการ ลักษณะโครงการ แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
โครงการ ลักษณะโครงการ แหล่งเงิน จ านวนเงิน 

ต่อเนื่อง ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารลเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

P1.1 การปรับแผนต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564   - 0 

P1.2 การติดตามเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50   - 0 

P1.3 การติดตามงบลงทุนรัฐวสิาหกิจ   - 0 

P1.4 การผลักดันรา่งพระราชบญัญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....   - 0 

P1.5 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ   งบประมาณ 61 ๗,๘๐๐,๐๐๐ 

P1.6 โครงการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ   งบประมาณ 60 4,354,900 

P1.7 โครงการปรับปรุงหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ   งบประมาณ 61 ๔,๓๐๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศ 

P2.1 การยกระดับกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็นเครื่องมือในการลงทนุตามนโยบายได้ทนัที   - 0 

P2.2 การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)   - 0 

P2.3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ   - 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อลือได้ และได้รับการยอมรับ 
  จากทุกภาคส่วน 
P3.1 การด าเนินมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)   - 0 

P3.2 โครงการปรับปรุงกฎหมายล าดบัรองและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 

  งบประมาณ 61 ๕,๖๐๐,๐๐๐ 
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โครงการ ลักษณะโครงการ แหล่งเงิน จ านวนเงิน 
ต่อเนื่อง ใหม่ 

P3.3 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนให้แก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ 

  
 

- เงนิฝากคา่ใช้จา่ย
เก็บภาษีท้องถิ่น 
10% ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
- งบประมาณ 61 
(งบรายจา่ยอ่ืน) 

๑,๕๕๘,๒๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

P3.4 โครงการศึกษาและวิเคราะห์กรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  งบประมาณ 61 ๕,๔๗๗,๒๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารลปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

P4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง SAMART   เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

400,000 

P4.2 โครงการสร้างความผูกพนัในองค์กรตามแนวทาง Organization Health Index (OHI)   - 0 
P4.3 โครงการการด าเนินการทางด้านจริยธรรมของ สคร.   เงินกองทุนพัฒนา

บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

๒๕๐,๐๐๐ 

P4.4 โครงการขับเคลื่อน สคร. สู่องค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   งบประมาณ 61 200,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารลสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารลเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
P5.1 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานของ สคร. โดยใช้ IT   - 0 

P5.2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ด้านฐานข้อมูล
  หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

  งบประมาณ 61 5,000,000 
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2. โครงการ ตัวช้ีวัด 
โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 

1 2 3 4 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารลเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
P1.1  การปรบัแผนตา่งๆ  ของรัฐวิสาหกิจ
 ให้สอดคล้องกับแผน
 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
 พ.ศ. 2560 - 2564 

รัฐวิสาหกิจมีแผนวสิาหกิจ
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ 

จัดท าแบบฟอร์ม
ส าหรับการพิจารณา
ทบทวนแผนวสิาหกิจ
ให้มีสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ 
ของประเทศ  
โดย ผอ.สคร.  
ให้ความเห็นชอบ 

n/a น าแบบฟอร์มไปใช้
พิจารณาทบทวน
แผนวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ 
ของประเทศ 

n/a รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
สามารถปรบั 
แผนวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ  

P1.2  การติดตามเงินน าส่งรายได้
 แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและ
 กิจการที่กระทรวงการคลัง
 ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจ
และกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50
ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย 
(ล้านบาท)  

n/a n/a n/a n/a 137,000 ล้านบาท 

P1.3 การติดตามงบลงทนุรัฐวสิาหกิจ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจประจ าปี 
๒๕๖๑ 

n/a n/a ผลการเบิกจ่าย
สะสมของ
รัฐวิสาหกิจในปี 
๒๕๖๑ เท่ากับปี 
๒๕๖๐ 

n/a ผลการเบิกจ่าย
สะสมของ
รัฐวิสาหกิจใน 
ปี ๒๕๖๑ มากกว่า 
ปี ๒๕๖๐ 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
1 2 3 4 5 

P1.4 การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
 การพัฒนาการก ากับดูแลและ
 บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จในการ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

มีการชี้แจงและ
ผลักดันร่าง
พระราชบญัญัติฯ 
อย่างครบถ้วน 

n/a n/a n/a รัฐบาลมีกฎหมายที่
ใช้ในการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจทัง้ระบบ  

P1.5 โครงการพัฒนาระบบประเมินผล
 การด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผน 

ขออนุมัติจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
พัฒนาระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
พัฒนาระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
แล้วเสร็จ 

ที่ปรึกษาน าสง่
รายงานการศึกษา
เบื้องต้น  

ที่ปรึกษาจัดสัมมนา
เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น 

ที่ปรึกษาน าสง่
รายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ ์

P1.6 โครงการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ
 ของพนักงานและกรรมการ
 รัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผน 

ที่ปรึกษาศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกีย่วข้อง ที่ม ี
ความสอดคล้อง 
กับระบบแรงจงูใจ
ทั้งที่เป็นตวัเงินและ
ไม่เป็นตัวเงนิของ
พนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ตรวจรับรายงาน
การศึกษาขัน้ตน้ของ
ระบบแรงจงูใจทัง้ที่
เป็นตัวเงินและ 
ไม่เปน็ตัวเงนิของ
พนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ทั้งใน
ระบบประเมนิผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ในแต่ละประเภท และ 
นอกระบบหรือระบบ
การให้แรงจูงใจ 
ในรูปแบบอ่ืนๆ  
ที่เหมาะสมกับ

ตรวจรับร่าง
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ของระบบ
แรงจูงใจทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงินของพนักงาน
และกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ทั้งใน
ระบบประเมินผล
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจในแต่ละ
ประเภท และ 
นอกระบบหรือ
ระบบการให้แรงจงูใจ

ตรวจรับรายงานฉบบั
สมบูรณ์ (Final 
Report) ของระบบ
แรงจูงใจทัง้ที่เปน็ 
ตัวเงินและไม่เปน็ตัว
เงินของพนักงานและ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งในระบบ
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน
รัฐวิสาหกิจในแต่ละ
ประเภท และนอก
ระบบหรือระบบ 
การให้แรงจูงใจใน

รายงานผล
การศึกษาการ
ปรับปรุงระบบ
แรงจูงใจของ
พนักงานและ
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจต่อ 
ผอ. สคร. 
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รัฐวิสาหกิจแตล่ะ
ประเภท และรายงาน
ผลการศึกษาแก่ 
สคร. แล้วเสร็จ 

ในรูปแบบอ่ืนๆ  
ที่เหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละ
ประเภท 

รูปแบบอ่ืน  ๆ 
ที่เหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจแตล่ะ
ประเภท  

P1.7 โครงการปรับปรุงหลักการ
 และแนวทางการก ากบัดูแล 
 ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
 

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงหลักการและแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ  
 

ด าเนินการจา้ง 
ที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญใน 
แนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี
 

n/a 
 

จัดท าหลักการ 
การก ากับดูแล
กิจการที่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจ 
 

n/a 
 

จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติและค าอธิบาย
ตามแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจและ
สัมมนาเผยแพร ่
ท าความเข้าใจใน
หลักการการก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี
ในรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

P2.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
 การบริหารจัดการหลักทรัพย์
 ของรัฐ 

ระดับความส าเร็จใน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการหลักทรัพย์
ของรัฐ 

ร่างแผนยทุธศาสตร์
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ
แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม 2560 

น าเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
ต่อ รอง ผอ. สคร. 
ที่ก ากับดูแล 
ให้ความเห็นชอบ 

น าเสนอแผน
ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
ต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร (3M) 

ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ
ตามข้อสังเกตของ 
ที่ประชุมผู้บริหาร 
(3M) 

น าเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
ต่อ ผอ. สคร. ให้
ความเห็นชอบ  
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P2.2 การยกระดับกองทุนรวม
 วายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็นเครื่องมือ 
 ในการลงทนุตามนโยบายได้ทนัท ี

ระดับความส าเร็จในการ
ยกระดับกองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง ให้เป็น
เครื่องมือในการลงทุนตาม
นโยบายได ้

ศึกษาและร่าง
หลักเกณฑ์ในการ
ลงทุนตามนโยบาย
ของรัฐในเบื้องต้น 
เช่น สัดสว่นในการ
ลงทนุ และการคัดกรอง
โครงการลงทนุ 
เป็นต้นภายในเดือน
มกราคม 2561 

รับฟังความเห็น
เก่ียวกับหลักเกณฑ์
ในการลงทนุตาม
นโยบายของรัฐ 
จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพร้อมทั้ง
วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ภายในเดือน
เมษายน 2561 

น าเสนอหลักเกณฑ์
ในการลงทนุตาม
นโยบายของรัฐ ต่อ
คณะกรรมการ
ก ากับการ
ด าเนินงานกองทนุ
รวมวายุภักษ์ (คณะ
กรรมการฯ) ภายใน
เดือนมิถุนายน
2561 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ในการลงทนุตาม
นโยบายของรัฐตาม
ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯภายใน
เดือนสิงหาคม
2561 

น าเสนอหลักเกณฑ์
ในการลงทนุตาม
นโยบายของรัฐ
ตามที่ปรบัปรุงแล้ว
ต่อคณะกรรมการฯ 
อีกครั้ง กันยายน
2561 

P2.3 การระดมทุนผา่นกองทนุรวม
 โครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคต
 ประเทศไทย (Thailand 
 Future Fund)  

ระดับความส าเร็จในการ
ระดมทุนกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future Fund) 
สามารถระดมทนุได ้

ร่วมกับ กทพ. จัดท า
ร่างหนงัสือชีช้วน
แล้วเสร็จภายใน  
ตุลาคม 2560 

จัดท าหลักเกณฑ์
การระดมทุนผา่น
กองทุนรวมฯ เสนอ 
คกก. เพื่อ
เตรียมการจัดตั้งให้
ความเห็นชอบ
ภายใน ธันวาคม 
2560 
 
 
 

ยื่นเอกสารเพื่อ 
ขออนุมัติเสนอขาย
หน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมฯ ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต.  

ด าเนินการพบปะ
นักลงทุนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

หน่วยลงทนุ 
กองทุนรวมฯ 
สามารถเสนอขายได้
ภายใน ปีงบประมาณ 
2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อลือได้ และได้รับการยอมรับ
 จากทุกภาคส่วน 
P3.1 การด าเนินมาตรการเร่งรัด
 โครงการให้เอกชนร่วมลงทุน
 ในกิจการของรัฐ (PPP Fast 
 Track) 

ระดับความส าเร็จของการ
ติดตามโครงการตามกรอบ
ระยะเวลาภายใต้มาตรการ
เร่งรัดโครงการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) 

น าเสนอโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผิดชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ได้ตาม
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track 
 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

น าเสนอโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผิดชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ได้ตาม
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๔๐ 

น าเสนอโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผิดชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ได้ตาม
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

น าเสนอโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผิดชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ได้ตาม
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

น าเสนอโครงการที่
ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผิดชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ได้ตาม
ระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 

P3.2 โครงการปรับปรุงกฎหมาย
 ล าดับรองและแนวทางปฏิบัติ
 เพื่อรองรับการด าเนินการตาม
 พระราชบญัญัติการให้เอกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงกฎหมายล าดบัรอง
และแนวทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับการด าเนินการตาม
พระราชบญัญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 

จัดท าแผนงานการ
ปรับปรุงร่างกฎหมาย
ล าดับรองและ 
ร่างแนวทางปฏบิัติ  

จัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรองและร่าง
แนวทางปฏิบัตโิดย
ให้สอดคล้องกับร่าง 
พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ
(ฉบับปรับปรุง)  

จัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรองและร่าง
แนวทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับ
ผลสรุปความ
คิดเห็นจาก
หน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

จัดสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ล าดับรองและร่าง
แนวทางปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
พ.ศ. .... (ฉบบัปรับปรงุ) 
และจัดท าสรุปผล
การรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ปรับปรุงร่าง
กฎหมายล าดับรอง
และร่างแนวทาง
ปฏิบัติ สอดคล้อง
กับผลสรปุ 
ความคิดเห็น 
จากการสัมมนา 
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P3.3 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
 เก่ียวกับการให้เอกชนร่วม
 ลงทุนให้แก่บุคลากร สคร. 
 และหน่วยงานตา่งๆ 

ระดับความส าเร็จของ
โครงการจัดการอบรม
เก่ียวกับการให้เอกชนร่วม
ลงทุนให้แก่บุคลากร สคร. 
และหน่วยงานตา่งๆ 

1 คร้ัง 
 

2 คร้ัง 
 

3 คร้ัง 
 

4 คร้ัง 
 

5 คร้ังขึ้นไป 
 

P3.4 โครงการศึกษาและวิเคราะห์
 กรอบในการประเมินและ
 จัดสรรความเสี่ยงและก าหนด
 ผลตอบแทนในการร่วมลงทุน
 ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท ากรอบในการประเมนิ
และจัดสรรความเสี่ยงและ
ก าหนดผลตอบแทน 

จัดท าแผนการ
ด าเนินการจัดท า
กรอบในการ
ประเมินฯ 

จัดท ารายงานผล
การศึกษาเบื้องต้น 

จัดท าร่างกรอบใน
การประเมินฯ  

จัดการรับฟัง 
ความคิดเห็นจาก
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงร่างกรอบ
ในการประเมินฯ
และจัดสัมมนาเพื่อ
สร้างความเข้าใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาบุคลากร สคร. ให้สามารลปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

P4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
 แนวทาง SAMART 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ครบทุกกิจกรรม 

มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคลากร สคร. 
ให้เป็น SAMART 

มีการประเมิน
บุคลากรตาม
หลักเกณฑ์ 

มีหลักสูตรและ
แผนการพัฒนา
บุคลากรตาม
แนวทาง SAMART 

มีการพัฒนา
บุคลากรตาม
แนวทาง SAMART 

มีการประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทาง 
SAMART 

P4.2 โครงการสร้างความผูกพันใน
 องค์กร OHI 

ระดับความส าเร็จในการ
ส ารวจความผูกพันต่อ
องค์กรตามแนวทาง 
Organization Health 
Index (OHI) และการ
ด าเนินการตามแผนงาน 
 

มีแบบส ารวจความ
ผูกพันต่อองค์กร
ตามแนวทางOHI 

มีผลส ารวจความ
ผูกพันต่อองค์กร 

มีแผนสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ด าเนินการตาม
แผน 

ประเมินผล 
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P4.3 โครงการการด าเนินการทางด้าน
 จริยธรรมของ สคร. 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า สคร.  
ชุดใหม่ 
-จัดท าคู่มือแนวปฏบิัติที่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจา้ง
ตามพระราชบัญญัตจิัดซื้อ 
จัดจ้างและพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

n/a n/a n/a n/a -จัดตั้งกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า 
สคร. ชุดใหม ่
-จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติที่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและ
พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 

P4.4 โครงการขับเคลื่อน สคร.  
 สู่องค์กรคุณธรรม ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม  
ประจ าปี 2561 
 

ก าหนดให้แต่ละ
ส านักประชุมเพื่อ
ร่วมเสนอกิจกรรม
ภายใต้คุณธรรม
หลักของ สคร. 
ประจ าปี 2560 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป
รวบรวมความคดิเห็น
เสนอให้คณะท างาน
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของ สคร. 
พิจารณา 
 
 
 
 
 

น าผลการประชุม
คณะท างานขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมของ 
สคร. เสนอต่อ ผอ. 
สคร. เพื่อพิจารณา
ความเห็นชอบ 

ด าเนินกิจกรรม
ภายใต้คุณธรรมหลัก 
ทั่วทั้งองค์กร 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ติดตามและ
ประเมินผล และ
รายงานผลต่อ 
คบส. 
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โครงการ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารลสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารลเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

P5.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
 ในการปฏิบัติงานของ สคร. 
 โดยใช้ IT 

จ านวนโครงการพฒันา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ สคร.  
โดยใช้ IT 

2 โครงการ n/a 
 

4 โครงการ n/a 
 

6 โครงการ 

P5.2  โครงการพัฒนาระบบการ
 บริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
 สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-
 รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ด้าน
 ฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ
 และการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

ขออนุมัติโครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ด าเนินการติดตั้ง
และทดสอบ 
การใช้งาน 

ตรวจรับงาน 
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3. โครงการ กิจกรรม แผนการด าเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม ต.ค. 

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารลเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
P1.1 การปรับแผน
ต่างๆ  ของรัฐวิสาหกิจให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2560 - 2564 

1.  ท า Platform บทบาทรัฐวิสาหกิจ เสนอ ผอ.สคร. ให้ความเห็นชอบ                
2.  พิจารณาแผนวิสาหกิจที่รัฐวิสาหกิจเสนอ                
3. รัฐวิสาหกิจน าแผนทีผ่่านการพิจารณาแล้วไป ด าเนินการ                   

P1.2 การติดตามเงิน
น าสง่รายได้แผ่นดิน
ของรัฐวิสาหกิจและ
กิจการทีก่ระทรวงการคลัง
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

1.  ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการน าส่งเงินรายได้แผน่ดนิ/เงินปันผล
 ของรัฐวสิาหกจิและกิจการฯ ให้เป็นไปตามเปา้หมาย และจัดท ารายงาน 
 ทุกวันที่ 15 และ ณ สิ้นแดือน 

                        

2.  ส ารวจข้อมูลทางการเงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อน ามาก าหนดเป้าหมาย 
 เงินรายได้แผ่นดนิ/เงินปันผลประจ าปงีบประมาณ 2562  

                

3. เข้าร่วมและชี้แจงต่อทีป่ระชุม 4 หน่วยงานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
 เพื่อจัดท าเป้าหมายเงินรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลประจ าปีงบประมาณ 2562  

                

4.  สคร. จัดท าประมาณการรายไดน้ าสง่ของรัฐวิสาหกิจและกิจการ 
 ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากวา่ร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ 2562 

               

5. สร้างความเข้าใจเปา้หมายและช่วงเวลาการน าส่งรายได้แผน่ดนิ
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรัฐวสิาหกิจ 

               

P1.3 การติดตามงบ
ลงทุนรัฐวสิาหกิจ 

๑.  ติดตามการเบิกจา่ย งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบ PFMS-SOE และ
 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเป็นประจ าทุกเดือนร่วมกับเจ้าหน้าที่ AO 

            

๒. รายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ              
๓.  วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจ             
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โครงการ กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

๔.  จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ AO ถึงความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบ
 ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  

            

๕.  จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กรณีที่การเบิกจ่ายล่าช้า             
P1.4 การผลักดันรา่ง
พระราชบญัญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... 

1.  ชี้แจงร่าง พ.ร.บ. ต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ             
2. จัดท าแผนการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.             
3.  เตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ             
4.  จัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความในร่าง พ.ร.บ.             

P1.5 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ 

1.  ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ               
2.  ด าเนินการจา้งทีป่รึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาระบบประเมินผลรัฐวสิาหกิจ              
3.  ที่ปรึกษาน าสง่รายงานการศึกษาเบื้องต้น              
4.  เบิกจ่ายค่าจา้ง งวดที่ 1 (ร้อยละ 20)              
5.  ที่ปรึกษาจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น                
6.  ที่ปรึกษาน าสง่รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์              
7.  เบิกจ่ายค่าจา้ง งวดที่ 2 (ร้อยละ 60)              
8.  ที่ปรึกษาจัดอบรมบุคลากร สคร.              
9. เบิกจ่ายค่าจา้ง งวดที่ 3 (ร้อยละ 20)              

P1.6 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
แรงจูงใจของพนักงาน
และกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

1.  ที่ปรึกษาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์              
2.  จัดสัมมนา                   
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โครงการ กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

P1.7 โครงการ
ปรับปรุงหลักการและ
แนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบและหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ
 ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับหลักการการก ากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ 
 และภาคเอกชน เช่น OECD และ กลต. เป็นตน้ รวมทั้งเสนอแนะ
 แนวทางในการปรับปรุงระเบียบ หลักการและแนวทางการก ากับดูแล
 ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญตัิการพัฒนาการ
 ก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. .... หลักเกณฑ์/แนวทางให้
 รัฐวิสาหกิจ บรรษัท และรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัท ด าเนินกิจการ
 ตามหลักการก ากับดูแลทีด่ี และเพื่อน าไปปฏิบัติ 

              

2.  จัดท าร่างระเบียบหรือกรอบหลักเกณฑ์/แนวทางทางการก ากับดูแลที่ดี
 ในรัฐวิสาหกิจที่จะน าไปปฏิบัต ิซึ่งได้ปรบัปรุงเพื่อสนบัสนนุทางเลือกต่างๆ 
 ที่เสนอมา และสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการพฒันาการก ากับ
 ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพ
 การด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ บรรษัท และรัฐวสิาหกิจในก ากับของบรรษัท 
 ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัตสิากล 

              

3.  ปรับปรุงหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง
 กับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
 พ.ศ. .... และแนวปฏิบตัิสากล ครอบคลุมในด้านการก ากับดูแลที่ดี 
 ในรัฐวิสาหกิจ เช่น การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ
 การบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น พร้อมทั้งจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัตแิละ
 ค าอธิบายตามแนวทางการก ากับดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ คนร. ใช้เป็น
 กรอบการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ บรรษัท และรัฐวิสาหกิจในก ากับ
 ของบรรษัท 
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โครงการ กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 
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61 

ก.ค. 
61 
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61 
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61 

4. ด าเนนิการจดัสมัมนาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทาง 
 การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวสิาหกิจ ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่
 รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหนา้ที่ สคร. รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 400 คน 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของร่างพระราชบัญญัติ 
 การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... และคู่มือ
 แนวทางปฏบิัติและค าอธบิายตามแนวทางการก ากบัดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
 ที่ปรับปรุง 

              

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
P2.1 การยกระดับ
กองทุนรวมวายุภักษ์ 
หนึ่ง ให้เป็นเครื่องมือ
ในการลงทนุตาม
นโยบายได้ทันที 

1.  ศึกษาและร่างหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามนโยบายของรัฐในเบื้องต้น 
 เช่น สัดส่วนในการลงทุน และการคัดกรองโครงการลงทุน เป็นต้น 

                

2.  รับฟังความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามนโยบายของรัฐ 
 จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
 หลักเกณฑ์  

               

3.  น าเสนอหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามนโยบายของรัฐ ต่อคณะกรรมการ
 ก ากับการด าเนนิงานกองทุนรวมวายุภักษ์ 

                 

P2.2 การระดมทุน
ผ่านกองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future 
Fund)  

1. โครงการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของ กทพ  
 1.1. จัดเตรียมร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

             

  1.2 น าเสนอร่างสญัญา RTA ที ่อส. เห็นชอบและร่างหนงัสือชีช้วน 
  ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

             

  1.3 ด าเนินการพบปะนักลงทนุ เพือ่ประชาสัมพันธโ์ครงการ (Road show )                  
  1.4 เสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมฯ (ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุน
  ของ กทพ. ) 
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2. ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเพื่อการสนับสนนุกองทุนรวมฯ พ.ศ. .... 
 2.1 ส านักงานกฤษฎีกาตรวจพจิารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
  การสนับสนนุ 

                   

  2.2 สภานิติบัญญัติผา่นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนบัสนนุ
  กองทุนรวมฯ 

               

3.  ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าโครงการโครงสร้างพืน้ฐานของกรมทางหลวง
 เข้ามาระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ 

                        

P2.3 การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

1.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐแล้วเสร็จและ
 น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร (3M) 

            

2.  ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐตาม
 ข้อสังเกตของที่ประชุมผู้บริหาร (3M) 

            

3. ผอ. สคร. ให้ความเห็นชอบ             
4. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ             

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อลือได้ และได้รับการยอมรับ 
 จากทุกภาคส่วน 
P3.1 การด าเนิน
มาตรการเร่งรัด
โครงการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) 

๑. ติดตามการจัดท ารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (รายงานฯ) 
 จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

            

๒.  ติดตามผลการเสนอรายงานฯ ตอ่กระทรวงเจ้าสังกัด             
3.  ศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง             
4.  น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณา             
5.  น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (หากมี)             
๖.  คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเอกสารการคัดเลือกเอกชน             
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P3.2 โครงการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ล าดับรองและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ....  
(ฉบับปรับปรุง) 

1.  ศึกษา พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 กฏหมายล าดับรองและแนวทาง
 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
 (ฉบับปรับปรุง) ในการจัดท าแผนงานการปรับปรุงร่างกฏหมายล าดับรอง
 และร่างแนวทางปฏิบตั ิ

             

2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับกฏหมาย หลักเกณฑ์และ
 แนวทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ เพื่อจัดท าร่างกฏหมายล าดับรอง
 และร่างแนวทางปฏิบตัิโดยให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
 (ฉบับปรับปรุง) 

                

3. ด าเนินการสัมภาษณ์หนว่ยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการน าร่าง พ.ร.บ. 
 ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) ไปถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง จัดท าสรุปผลความ
 คิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองและรา่งแนวทางปฏิบัติ 

              

4.  ด าเนินการจัดสัมมนารับฟัง ความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายล าดับ
 รองและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทนุฯ พ.ศ. .... (ฉบบัปรับปรุง) 
 และจัดท าสรุปผลการรับฟงัความคิดเห็น 

              

5.  ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
 พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 

              

P3.3 การเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนให้แก่
บุคลากร สคร. และ
หน่วยงานต่างๆ 

1.  การด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการสนบัสนุน สคร. เกี่ยวกับการ
 ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
 ในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบบัปรับปรุง) 

              

2.  การจัดท าแผนงานการเผยแพรค่วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้
 เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทนุฯ (ฉบบัปรับปรุง) 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนงานฯ) 
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3.  การจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) 
 (การสัมมนาฯ) อย่างน้อย 2 ครั้ง 

             

4.  การจัดการสัมมนาฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง              
5.  การจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) 
 อย่างน้อย 5 ครั้ง และจัดท าผลสรุปการสัมมนาและสรุปผลความพึงพอใจ 
 และด าเนนิการตรวจรับและเบิกจ่ายค่าจา้งทีป่รึกษา 

              

6.  จัดการอบรมเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนให้แก่บุคลากร สคร. 
 และหน่วยงานตา่งๆ 

              

P3.4 โครงการศึกษา
และวิเคราะห์กรอบใน
การประเมินและ
จัดสรรความเสี่ยงและ
ก าหนดผลตอบแทน
ในการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน 

1.  การขออนุมัติโครงการและการด าเนินการจัดจา้งทีป่รึกษาโครงการ              
2.  จัดท าแผนการด าเนนิการจัดท ากรอบในการประเมิน              
3.  จัดท ารายงานผลการศึกษาเบื้องต้น                
4.  จัดท ารา่งกรอบในการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงรวมถึงผลตอบแทน                 
5.  ปรับปรุงร่างกรอบและจัดสัมมนา               

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารลปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
P4.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรตามแนวทาง 
SAMART 

1.  จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากร สคร. ให้เป็น 
 SAMART 

               

2.  ประเมินบุคลากรตามหลักเกณฑ์               
3.  จัดท าหลักสูตรและแผนการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง SAMART                  
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4.  ด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง SAMART               
5.  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง SAMART              

P4.2 โครงการสร้าง
ความผูกพันในองค์กร
ตามแนวทาง 
Organization Health 
Index (OHI) 

1.  พัฒนาแบบส ารวจความผูกพนัตอ่องค์กรตามแนวทาง OHI                
2.  ด าเนินส ารวจความผูกพันต่อองค์กร              
3.  จัดท าแผนสร้างความผูกพนัต่อองค์กร               
4.  ด าเนินการตามแผน                  
5.  ประเมินผล              

P4.3 โครงการการ
ด าเนินการทางด้าน
จริยธรรมของ สคร. 

1.  จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 1.1 เสนอโครงสร้างการจัดตัง้กลุม่คุ้มครองจริยธรรม 

  
  

           

 1.2 เสนอแต่งตั้งบุคลากรปฏบิตัิหน้าที่ในกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม              
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า สคร. ชุดใหม่ 
 2.1 เสนอแนวทางการจัดตัง้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า สคร. 

             

 2.2 ด าเนินการตามแนวทางข้อ 2.1               
 2.3 เสนอ ก.พ. พิจารณา              
 2.4 เวียนแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า สคร. ชุดใหม่ ทราบ              
3.  แผนการจัดท าคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและ
 การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    3.1 ด าเนินการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่     
          3.1.1 พ.ร.บ. จดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
          3.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     
          3.1.3 กฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
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    พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560     
          3.1.4 หนังสือเวียนที่เก่ียวข้องที่ออกตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
    และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    3.2. จัดท าคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการ
   บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา  

               

    3.3. เวียนแจ้งส านักภายใน สคร. ให้ถือปฏิบัติ เม่ือคู่มือได้รับความ
   เห็นชอบแล้ว 

               

P4.4 โครงการ
ขับเคลื่อน สคร.  
สู่องค์กรคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1.  ก าหนดให้แต่ละส านักประชุมเพือ่ร่วมเสนอกิจกรรมภายใต้คุณธรรม
 หลักของ สคร. ประจ าปี 2560 

            

2.  ฝ่ายบริหารทั่วไปรวบรวมความคิดเห็นเสนอให้คณะท างานขับเคลื่อน
 องค์กรคุณธรรมของ สคร. พิจารณา 

            

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

            

4.  ด าเนินกิจกรรมภายใต้คุณธรรมหลัก ทั่วทั้งองค์กร             
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามและประเมินผล และรายงานผลต่อ 
 คณะผู้บริหารระดบัสูง 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารลสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารลเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
P5.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ สคร. 
โดยใช้ IT 
  
  

1. E- Form 
 1.1 หารือร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม 

            

 1.2 สรปุผลเสนอ 3M             
 1.3 พัฒนา e-Form             
2. E -  Saraban 
 1.1 ด าเนินการพัฒนา 

                  



๕๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

โครงการ กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

  
 
 
 
 
 

  
  

 1.2 ฝึกอบรมการใช้งาน              

 1.3 เร่ิมใช้งาน                   

3. เริ่มใช้ Tracking System             
4. Knowledge Management 
 1.1 ปรับปรุง Website Knowledge Management 

            

 1.2 รวบรวมข้อมูล Knowledge Management             
 1.3 น าข้อมูล Knowledge Management เข้าระบบ (ตอบข้อหารือ)             
5. Innovation 
 1.1 จัดท าประกาศการประกวดนวัตกรรม 

            

 1.2 จัดประกวดนวัตกรรมรอบที่ 1             
 1.3 จัดประกวดนวัตกรรมรอบที่ 2             
6. ใช้งาน G-chat              

P5.2 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
การเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์-
รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-
SOE) ด้านฐานข้อมูล
หลักทรัพย์ของรัฐและ
การร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ 

1. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ              
2. ขออนุมัติโครงการ               
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง               
4. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน                     
5. ตรวจรับงาน                   



๕๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 



๕๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 



๕๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

 


