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ภาพรวมส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประวัติความเป็นมา  

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

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

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนย์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ           

ส านักนโยบาย
และแผน 

รัฐวิสาหกิจ 

ส านัก          
กฎหมาย 

ส านักก ากับ 
และประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๑           

ส านักบริหาร
หลักทรัพย ์

ของรัฐ 

ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

รองผู้อ านวยการ สคร. 

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวสิาหกิจ

รองผู้อ านวยการ สคร. 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๒           

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๓           

กองส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 

โครงสร้าง  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบอัตราก าลังบุคลากร 

ประเภทบุคลากร กรอบอัตราก าลัง (อัตรา) 
ข้าราชการ ๑๖๗ 
ลูกจ้างประจ า ๑ 
พนักงานราชการ ๓๐ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๕๐ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
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วิสัยทัศน์  
“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ  

และเอกชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจตามกฎหมาย  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  

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

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด า เนินงาน 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร  

และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
4. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่า 

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

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

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

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

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

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

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

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร์  

เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุตามพันธกิจ 
ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั ้งการส่ง เสริมและสนับสนุน  
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั ่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
ในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต  

ได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 

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

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงาน/

โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุนและ
ศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย  
การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการขององค์กร 

2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการและ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง  

2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ ไขปัญหาส าหรับรั ฐวิ สาหกิจที่ มีปัญหา 
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม  
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น

เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน  
เท่าท่ีจ าเป็น 

3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนดค่าตอบแทน
ด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื ่องคุณธรรมและจริยธรรม  
ภายในองค์กร 
 

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

กลยุทธ์  
1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ 
2. กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น ต้องถือ

ครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์  
1. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้อง  

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

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
ร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 

2. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยง
และผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

กลยุทธ์   
2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมระหว่างรัฐ

และเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 

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

กลยุทธ์ 
1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด 

ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART รวมทั้ง
น าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

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

เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
2. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
2.2 ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

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

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

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

ตรวจสอบได้ และอธิบายได้ 
3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เ พ่ือลดการใช้ 

ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ  
ของงาน 



7 

3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

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

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

เพ่ือสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่าง

ทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

2. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

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

และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

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

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

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

การส่งบันทึกภายใน 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้  

อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ  

ของ สคร. เพิ่มข้ึน 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
 ๑. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๑ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 
จ านวน ๓๔ แห่ง และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจ านวน ๑๑ แห่ง ) ณ กันยายน ๒๕๖๑ เท่ากับ 329,201 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 87 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑.๑ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ  

 - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) จ านวน 
101,862 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗0 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 
 ๑.๒ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน  

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖1) จ านวน 
227,339 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม  
 ๒. สคร. ได้ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เป็นรายเดือนตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ 

การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป การก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการตราพระราชบัญญัติ
เพ่ือก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ 
และรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายและก าหนดหน้าที่
และอ านาจในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้กับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนให้มี 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพ่ือเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มี
ความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงาน และการก าหนด
กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดท าบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ บร ิหารจัดการหลักทร ัพย์ของอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงร ุก  และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

การระดมทุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) 
๑. การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (กองทุนรวมฯ)  

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  
กองทุนรวมฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกที่ระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ปัจจุบัน 
กองทุนรวมฯ ลงทุนในรายได้ค่าผ่านทางจากโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี  ผ่าน
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สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (Revenue Transfer Agreement) ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่าน
กองทุนรวมฯ ถูกน าไปพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ของ กทพ. ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนรวมฯ ได้เริ่มต้นซื้อขายหน่วยลงทุนในวันแรก
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อนักลงทุนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของกองทุนรวมฯ 
มีขนาดการเสนอขาย IPO สูงที่สุดถึงจ านวน ๔๔,๗๐๐ ล้านบาท เมื่อเทียบกับ IPO อ่ืนๆ และเป็นการท า IPO  
ที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยมากที่สุดในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เข้าลงทุนในกองทุนรวมฯ เป็นสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดหลังการเพ่ิมทุน เป็นระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือให้กองทุนรวมฯ มีความมั่นคงและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนอีกด้วย  

๒. ความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของกรมทางหลวง 
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกรมทางหลวงจะต้องมีการ

แก้ไขกฎหมาย ในปี ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพ่ือรองรับการระดมทุนแล้ว 
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
กระทรวงการคลังและกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการพิจารณาความต้องการเงินทุนและกระแสรายได้ที่จะใช้ใน
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ของกรมทางหลวง 

๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย พ.ศ. ....   

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการสนับสนุนกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....  แล้ว ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

โครงสร้างและการก ากับดูแล TFFIF 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน  

การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP)  
1) ครม. ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผน

ยุทธศาสตร์ฯ) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการก าหนดกิจการ
ของรัฐที่สมควรและที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว โดยสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ และสามารถสร้างความสนใจและดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุน 
ในโครงการที่อยู่ภายใต้กิจการในแผนยุทธศาสตร์ฯ ท าให้ภาครัฐสามารถพัฒนาโครงการภายใต้กิจการดังกล่าว 
ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ลดข้อจ ากัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ รวมทั้งสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินกิจการ การใช้ทรัพยากรของรัฐ และการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีรายการ
โครงการในกิจการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จ านวน ๕๕ โครงการ ประมาณการมูลค่าเงินลงทุน
รวม ๑.๖๒ ล้านล้านบาท 

2) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  (ร่าง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ) ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เห็นชอบในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริม
การร่วมลงทุนฯ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 เพ่ือให้มีการก าหนด
นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการ
ส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง และมุ่งเน้น
การใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนโดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งมี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน เปิดเผย และตรวจสอบได้ และ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  

มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)  
คณะกรรมการนโยบายฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track จ านวน 

๑๑ โครงการ ประมาณการมูลค่าเงินลงทุนรวม ๘๒๐,๑๑๘ ล้านบาท โดยมีโครงการที่ด าเนินการตามมาตรการ PPP 
Fast Track แล้วเสร็จ จ านวน ๕ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม ๓๓๕,๔๓๒ ล้านบาท ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – 
ท่าพระ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา 
และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในส่วนการด าเนินงานและบ ารุงรักษา (O&M) คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
โครงการแล้วโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเอกสารการคัดเลือกเอกชน และส าหรับ
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามมาตรการ PPP Fast Track จ านวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม – ชะอ า (คณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ
แล้วและอยู่ระหว่างน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ) ๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุน
นนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – วง
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แหวนกาญจนาภิเษก ๔) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ๕) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
เชียงใหม่ และ ๖) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวม ๔๘๔,๖๘๖ ล้าน
บาท โดยคณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้เร่งรัด
โครงการตามมาตรการ PPP Fast Track ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและ 
มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สคร. ตามแนวทาง SAMART  

การพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรของ สคร. ภายใต้หลักการ SAMART (สามารถ) มาใช้ใน
การพัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill –Attitude – Morality – Appearance – Reliability – Teamwork ภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ จากการที่ สคร. 
จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดย สคร. ได้มีการด าเนินการในเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร  
ของ สคร. ตามแนวทาง SAMART เพ่ือให้มีข้าราชการ สคร. มีคุณสมบัติของบุคลากร สคร. ให้เป็น SAMART  
ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนิยาม SAMART ของ สคร. 
ประกอบด้วย 

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

Operational Definition SAMART 
คุณสมบัติ  SAMART ในแนวทางของ สคร. คือ 

S : SKILL  คือ   เชี่ยวชาญ  
  เชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ  โดย สคร. ได้มีการด าเนิน
โครงการโรงเรียน สคร. ซึ่งได้มีการก าหนดหลักสูตรการเรียนที่มีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรในสายงานต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
หลักสูตรทั่วไปส าหรับบุคลากรทุกประเภท จ านวน 1 วิช า หลักสูตรเฉพาะส าหรับข้าราชการตาม
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 วิชา และหลักสูตรเฉพาะส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 6 วิชา 
 

A : ATTITUDE  คือ คิดดี  
 คิดดี หมายถึง ทัศนคติดีต่องาน 

    ทัศนคติที่ดี หมายถึง มุมมอง ความเข้าใจ ความเห็น ที่มีต่อเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเรา 
ดังนั้น คนที่มีทัศนคติที่ดี ก็น่าจะหมายถึง คนที่มีมุมมอง มีความเข้าใจ และมีความคิดเห็นที่ดี มองมุมบวกต่อ
เรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งคนที่มีคุณสมบัตินี้ จะถือว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานในการท างานที่ดี เพราะเขา
คิดดี มองสิ่งต่างๆ ดี นั่นเอง เวลาที่มีทัศนคติที่ดี ก็จะท าให้คิดดี เมื่อคิดดี พฤติกรรมที่แสดงออกก็จะดีไปด้วย 
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คิดบวกอยู่เสมอ คนที่มีทัศนคติที่ดีจะเป็นคนที่คิดบวกเป็นส่วนใหญ่ เวลาที่พบเจอกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไร ก็มักจะมองโลกในแง่บวกไว้ก่อน เจอสถานการณ์ไม่ดี ก็มักจะพลิกมุมมองเป็นมุมที่ดี
ได้ ไม่ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง รถจะติด ฯลฯ ก็จะคิดดี และปรับมุมมองของตนเองเพื่อหาจุดที่ดี หาโอกาส 
ในสถานการณ์ท่ีไม่ดีได้เสมอ จะไม่จมปลักอยู่กับความไม่ดี หรือปัญหานั้นๆ จนไม่สามารถท่ีจะหาทางออกได้ 

ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ คนที่มีทัศนคติที่ดี จะเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการท างาน ในการ
พูดคุยกัน มากกว่าที่จะใช้อารมณ์เข้าหากัน ในการท างานก็เช่นกัน คนที่มีทัศนคติที่ดี จะท างานโดยคุยกันด้วยเหตุ
และผล อะไรผิด อะไรถูก ก็คุยกันได้ทุกเรื่อง ไม่ใช่พอเพ่ือนร่วมงาน หรือหัวหน้า มาพูดจาไม่เข้าหู หรือพูดไม่
ถูกใจเรา หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกใจเรา หรือไม่เข้าใจเรา ฯลฯ ก็จะแสดงสีหน้า ท่าทาง ที่ไม่เหมาะสม  

 M : MORALITY  คือ มีคุณธรรม 
มีคุณธรรม หมายถึง ส.สามัคคี ค.ความรับผิดชอบ ร.ระเบียบวินัย 
ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน 
ความสามัคคี มีด้วยกัน 2 ประการ 
1. ความสามัคคีทางกาย ได้แก่ การร่วมแรงร่วมใจกันในการท างาน 
2. ความสามัคคีทางใจ ได้แก่ การร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

 ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของ
ผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การเนื่องจากบุคคลต้องอยู่ร่วมกันท างานในองค์การ จ าเป็นต้องปรับ
ลักษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพ่ือช่วยเป็นเครื่องผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น 
ปฏิบัติงานในหน้าที ่ที ่ต้องรับผิดชอบและมีความซื ่อสัตย์สุจริต คนที่มีความรับผิดชอบ จะท าให้การ
ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และช่วยให้การท างานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ความรับผิดชอบ   
จึงเป็นภาระผูกพันที่ผู้น าต้องสร้างข้ึนเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี 
  ระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนที่มีระเบียบวินัย
เป็นคนที่สามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคมนั้นได้
โดยอาจจะใช้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเป็นเครื่องก าหนดให้ท าตาม ซึ่งเรียกว่า ระเบียบวินัยภายนอกหรืออาจจะ
ปฏิบัติเพราะตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมดีงามด้วยตัวของตัวเอง แม้บางอย่างจะไม่ได้มีการก าหนดไว้
เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับก็ตาม ซึ่งเรียกว่ามีระเบียบวินัยในตนเอง  
  

A : APPEARANCE  คือ บุคลิกภาพดี 
  บุคลิกภาพของมนุษย์ออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน 
  1.  บุคลิกภาพภายนอก (External Personality) หมายถึง ทั้งร่างกายที่ปรากฏให้เห็นตั้งแต่
ศีรษะจรดเท้า ได้แก่ กิริยาท่าทาง การแต่งกาย การวางตัว การพูด เราสามารถปรับปรุง ให้เป็นที่ประทับใจแก่ 
ผู้พบเห็นได้ เช่น เอาใจใส่ต่อร่างกาย แต่งกายให้เหมาะสม กิริยามารยาท การแสดงออก 
  2.  บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) คือ ลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
สัมผัสยาก แต่สามารถศึกษาจากการมีปฏิสัมพันธ์ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเฉลียวฉลาด ความเป็นมิตร 
อารมณ ์ความมั่นใจในตนเอง 
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R : RELIABILITY คือ งานแม่นย า 
 งานแม่นย า หมายถึง งานที่เสนอมีคุณภาพถูกต้อง 

   คุณภาพงาน (Quality of Work) เป็นคุณภาพเกี่ยวกับผลงาน กล่าวคือ มีความถูกต้อง  
ความครบถ้วน ประณีต ทันเวลาและเป็นที่พึงพอใจจากผลงานที่ส าเร็จจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

T : TEAMWORK  คือ ท างานเป็นทีม 
   ท างานเป็นทีม หมายถึง สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้ 
  การท างานเป็นทีม เป็นการท างานของกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิด และ
คงความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงาน โดยร่วมกันท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงาน 

T : Trust = ความไว้วางใจกัน 
E : EMPATHY = ความเห็นอกเห็นใจกัน 
A : AGREEMENT = การเห็นชอบร่วมกัน 
M : MUTUAL BENEFIT = การจัดการประสานผลประโยชน์ของทีมร่วมกัน 
W : Willingness = ความเต็มใจที่จะท างานร่วมกัน 
O : OPPURTUNITY = การให้โอกาสซึ่งกันและกัน 
R : RESPECT = การยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
K : Knowledge = การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

การสร้างความผูกพันในองค์กร 
สคร. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่กับองค์กร ดังนั้น เพ่ือให้ทราบ

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

 

ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์ ความก้าวหน้า 
1 .  ก า ร จั ด ส ร ร
อัตราก าลังภายในส่วน
ราชการ 

-  ส่วนราชการมีอัตราก าลังเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- บุคลากรได้ รับการมอบหมายงานให้
เหมาะสมหน้าที่ความรับผิดชอบ 

สคร. อยู่ระหว่างจัดโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในตามร่ า งพระราชบั ญญั ติ การ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ทูลเกล้าเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่ง 
สคร. จะมีการวิเคราะห์อัตราก าลังให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตาม
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์ ความก้าวหน้า 
2 .  การเสริ มสร้ าง
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ แ ก่
บุคลากร สคร. 

- บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนา
ทั กษะ  คว าม รู้  ค ว ามส ามา รถ ให้
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

- บุคลากรที่ท างานล่วงเวลาและประสงค์ 
รับค่าล่วงเวลา ได้รับค่าล่วงเวลาการ
ท างานอย่างเป็นธรรม 

- มีการจัดโครงการโรงเรียน สคร. 
- ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการขอรับ 

ค่าล่วงเวลา 
- ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจ

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลา 

3. การบริหารจัดการ
ภายในส่วนราชการ 

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

- หน่วยงานมีเทคโนโลยีหรือกระบวนการ
ใหม่ๆ มาช่ วยในการท างาน ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างความ
สะดวกสบาย สามารถลดขั้นตอนและ
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร 

- ส ารวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์
ในการท างาน 

- ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยในการ
ท างาน 
- พ ัฒนาจ ัด ระ เบ ียบสถานที ่ใ นการ

ท างาน โดยใช้หลัก 5 ส 
- น าเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนในการ
ท างาน 

การขับเคลื่อน สคร. สู่ องค์กรคุณธรรม  
เพ่ือให้บุคลากรของ สคร. สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข และมีแรงจูงใจในการท างาน  
เป็นบุคลากรที่เป็นคนท างานอย่างมีความสุข รวมถึงการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม สร้างความเข้มแข็ง
ภายในองค์กร และเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป 

 

ความส าเร็จของโครงการส าคัญ  
        

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมายตามตัวช้ีวัด 
การด าเนินการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม 
ประจ าปี 2561 
 

1. ค่าเกณฑ์ระดับ 1  
คือ ก าหนดให้แต่ละส านัก
ประชุมเพ่ือร่วมเสนอกิจกรรม
ภายใต้คุณธรรมหลัก 
ของ สคร. ประจ าปี 2561 
2. ค่าเกณฑ์ระดับ 2  
คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รวบรวมความคิดเห็นเสนอ
ให้คณะท างานขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมของ สคร. 
พิจารณา 

คณะท างานขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของ สคร.กิจกรรม
ภายใต้คุณธรรมหลักของ สคร. 
ประจ าปี 2561 ด าเนินการ
แจ้งเวียนทุกส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม รับทราบและร่วมด าเนิน
กิจกรรมที่ก าหนด และ 
ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล และรายงานผล
ต่อ คบส. แล้ว 
 

ผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ 5 
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ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับค่า

เป้าหมายตามตัวช้ีวัด 
3. ค่าเกณฑ์ระดับ 3 คือ 
น าผลการประชุม
คณะท างานขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมของ สคร. 
เสนอต่อ ผอ. สคร.  
เพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 
4. ค่าเกณฑ์ระดับ 4  
คือ ด าเนินกิจกรรมภายใต้
คุณธรรมหลัก ทั่วทั้งองค์กร 
5. ค่าเกณฑ์ระดับ 5  
คือ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ติดตาม
และประเมินผล และ
รายงานผล 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน หรือผลที่ได้จากการด าเนินงาน  
งบประมาณ 2561 

ก าหนดกิจกรรมกลางของ สคร.  คณะท างานฯ ร่วมก าหนดกิจกรรมส่งเสริมความดี ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของ สคร. ในการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 6/2560 ดังนี้  
ส. สามัคคี             กิจกรรม  สามัคคีสร้างความดี 
ค. ความรับผิดชอบ   กิจกรรม   ส่งงานทันเวลา (จัดท า Worksheet) 
ร. ระเบียบวินัย       กิจกรรม   การตรงต่อเวลา 

การติดตามการด าเนินการกิจกรรม
ส่งเสริมความดี 

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.60 – มี.ค.61) ในการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดี และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ด าเนินกิจกรรมตั้งแต่
เดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป) และได้ก าหนดตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนหลัง 
(เม.ย. 61– ก.ย. 61) ในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดี และเสนอต่อ 
ผอ.สคร. เห็นชอบเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 พร้อมทั้งติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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การประชุมคณะท างานฯ 
จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนฯ ได้มีการจัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนฯ เพ่ือติดตามผลการด าเนินการ

กิจกรรมส่งเสริมความดี ดังนี้ 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
ครั้งที ่2/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561  
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนการท างานของ สคร. ให้สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สคร. โดยใช้ IT 
 1. E - Form    

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ได้ด าเนินการหารือร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม (สล.) 
โดย สล. ได้เสนอให้จัดท าแบบฟอร์มเพ่ิมเติมจากที่พัฒนาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 แบบฟอร์ม 
ได้แก่ การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
การขอยืมเงินทดรองราชการการคืนเงินทดรองราชการ และการขอความอนุเคราะห์อาหารว่ างและเครื่องดื่ม 
โดยได้น าเสนอผู้บริหาร สคร. พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  18 เมษายน 2561 ซึ่ง ศทส.  
ได้ด าเนินการพัฒนาแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งติดตั้งและได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  
7 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว 

2. E - Saraban 
 ในปีงบประมาณ 2561 ศทส. ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะ

รายละเอียดในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และหน้าห้องผู้บริหาร ได้จัดท าเป็น
แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานและมีการปรับปรุงกระบวนการท างานในแต่ละข้ันตอนให้สมบูรณ์ และ
ในปีงบประมาณ 2562 ศทส. ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการปรับปรุงระบบ E - Saraban ภายใต้โครงการ
ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายใน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ 

3. Tracking System 
ศทส. ได้พัฒนาระบบ Tracking System เสร็จเรียบร้อยและได้เปิดใช้งานระบบอย่างเป็น

ทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยให้ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ได้กรอกข้อมูลโครงการของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ในระบบดังกล่าวตามรูปแบบและขั้นตอนที่ก าหนดแล้ว เพ่ือใช้ในการ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของผู้บริหารต่อไป 

4. G - Chat 
ศทส. ได้ด าเนินการติดตั้งและเปิดใช้งานระบบ G - Chat เมื่อเดือนมกราคม 2560  

โดยใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ของบุคลากร สคร. ทุกคน
เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ - รัฐวิสาหกิจ (GFMIS - 
SOE) ด้านฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

สคร. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 176/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนา 
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ - รัฐวิสาหกิจ (GFMIS - SOE) ด้านฐานข้อมูล
หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐกับบริษัท เอไจล์ แร็พ จ ากัด  และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 
เลขที ่94/2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการพัฒนาและทดสอบระบบ พร้อมฝึกอบรมผู้ใช้งาน
บุคลากร สคร. และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องแล้ว 
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ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 
เลขที ่310 อาคาร SME Bank ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 02-298-5880-7  
โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920  
E-mail : webmaster@sepo.go.th 


