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บทน า 
 

ในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การวัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าผลการด าเนินงานที่ดีต้องมาจาก
การจัดท าแผนที่ดี โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ต้องเน้นความเช่ือมโยงจากนโยบายรัฐบาล 
ที่ถ่ายทอดมายังเปูาหมายการให้บริการกระทรวง เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน และเปูาหมายผลผลิต
ระยะยาว ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการและการก าหนดกิจกรรมท าให้การด าเนินงาน 
มีความสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายระดับกระทรวง 
และระดับชาติ   

ดังนั้น เพื่อให้การก าหนดเปูาหมายการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถก าหนดผลผลิตที่สอดคล้องตามเปูาประสงค์
ของยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับกลุ่มภารกิจ กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ สคร. จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยก าหนดเปูาหมายการให้บริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนองต่อเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
ประกอบกับก าหนดเปูาหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวช้ีวัดในระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นกระบวนการหนึ่ง 
ที่จะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเปูาหมายจากยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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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 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
มาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
มาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น 

ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของรัฐ  

อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรอืเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใด ให้ตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้  

การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแล  
มิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  

การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ 
รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชน 
จะได้รับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงิน 
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม  

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
กรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้  
และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  
และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ งกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  

การจัดท า การก าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระที่พึงมี 
ในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึงด้วย  

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

มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกจิไปพรอ้มกนัอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ  

รัฐพึงส ่งเสริม สนับสนุน คุ ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์
ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริก ารประชาชน 
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใด ใช้อ านาจ 
หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้ง  
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกข้ันตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 
ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น 
พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามข้ันตอน 
ต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

 

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์  

คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และมีเปูาหมายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน ได ้
ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 โดยยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สคร. ดังนี ้

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 

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

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนหลกัในการจดัท าแผนของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ 
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภายใต้วิส ัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ซึ ่งยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สคร. ดังนี้  

3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.2 ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

สู่ความมั่งค่ังและยัง่ยืน 
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติ  

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

4. ไทยแลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 มีแนวคิดในการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสสู่ “การขับเคลื่อน

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

SDG เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกตั้งแต่ปี 2558 ที่องค์การสหประชาชาติ 
ได้ก าหนดข้ึนโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน เรียกว่าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เปูาหมาย 
ซึ่งในส่วนของประเทศไทย SDGs ได้ถูกใช้ในการก าหนดเป็นเปูาหมายของประเทศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
และการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

 

6. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

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

6.14 พัฒนาและปรับปรุ งระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
ก าหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน
และการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้รั ฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ  
ที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก ากับดูแล รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ 
ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง 

 
 
 

มุ่งเนน้องคค์วามรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและปญัญาอย่างแท้จริง 
ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่าง
กระจาย ไม่กระจุก เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการสร้างและยกระดับ 
ผลิตภาพ 

กลไกขับเคลื่อนทีค่นส่วนใหญม่ีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ด้วย
การจัดสรรทรัพยากรชุดใหม ่

กลไกการขับเคลื่อนทีเ่ปน็มิตร 
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ด้วยการเน้นความตระหนักและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทบทวน
การจัดโครงสรา้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลกัลั่นกนัหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ 
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใ ช้บริการเพื่อสร้างความเ ช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ  
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้
สามารถด าเนินการได้  

 

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

การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ านาจด าเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่  
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
และหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 

 

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ

เปูาหมาย 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ 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 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง  
กลยุทธ์  
1.2 การพัฒนากรอบการจัดท างบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้มีประสิทธิภาพด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.5 การปรับปรงุประสทิธิภาพการบริหารจดัการทรพัย์สนิของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์  
2.4 การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ  เพื่อลดต้นทุน 

การประกอบการของภาคเอกชน  
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง  
กลยุทธ์  
3.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความสามารถ และคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

และเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์  
6.1 การปูองกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

กระทรวงการคลัง  
6.2 การปรับโครงสร้างการด าเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง เพื่อประสิทธิภาพ 

ความคล่องตัว และลดข้ันตอนและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน  

11. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 

ข้อ 2 ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการก ากับดูแล 
การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ทรัพย์สินของรัฐและด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยให้มี อ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี ้

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) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

12. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
สภาพแวดล้อมของ สคร. สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพื่อระบุ

ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและข้อจ ากัด ส าหรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 เป็นหน่วยงานหลักตามกฎหมายในการก ากับดูแล
 รัฐวิสาหกิจ การบริหารจดัการหลักทรัพย์ของรัฐ 
 และการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัและมีคุณคา่ต่อประเทศชาติ
 และประชาชน 
S2 เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีสายการบังคับบัญชาสั้น  
 ท าให้ส่งผ่านนโยบายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน  
 และท าให้การเสนอความคิดเห็นของบุคลากร 
 ส่งถงึผู้บริหารได้โดยง่าย 
S3 มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้บุคลากรได้แสดง
 ความคิดเห็นและท างานใหม่ๆ 
S4 มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ 
 ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยข์องรัฐ และการสง่เสริม
 การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
S5 บุคลากรระดับผู้บริหารระดับกลางลงมา มีความสามัคคี 
 สามารถปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานและท างาน
 ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
S6 มีบุคลากรรุ่นใหม่จ านวนมาก ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ 
 มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม และพร้อมรับ  
 การเปลี่ยนแปลง ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 ในระยะยาว 
S7 มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อ
 การปฏิบตัิงาน เช่น สถานทีต่ั้งของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

W1 ให้ความส าคัญกับงานนโยบายเร่งด่วน ท าให้ 
 ไม่สามารถให้ความส าคัญกับการพฒันาองค์กร
 และพัฒนาบคุลากรในระยะยาว ท าให้องค์กร 
 ไม่เข้มแขง็ 
W2 ยังมีวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึตดิกับการด าเนินการ
 แบบเก่า (สื่อสารระหวา่งหน่วยงานเป็นหนังสือ  
 ไม่ใช้ระบบ IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) 
W3 ขาดการพฒันาบคุลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบ
 และการทบทวนสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน
 ตามบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป 
W4 มีอัตราการเข้า/ออก/โอนย้าย ของบุคลากร 
 ทุกระดับสูง ท าใหข้าดผู้บริหารในระดับกลาง 
W5 ขาดแนวทางในการเสริมสร้างแรงจงูใจเพื่อรักษา
 บุคลากรไว้  
W6 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
 เฉพาะด้านที่จ าเป็นในการพัฒนาบทบาทตามภารกิจ 
W7 ขาดแผนการสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร
 ราชการ (Succession Plan)  
W8 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและการจัดการองคค์วามรู้ 
 (Knowledge Management) ยังไม่ครอบคลุม
 ภารกิจท่ีส าคัญครบทุกดา้น  
W9 ขาดการประชาสัมพันธ์งาน และการวิจ ัย  
 ในการพัฒนางานตามภารกิจอย่างเป็นระบบ 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีช่องทางในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ
 ผ่านคณะกรรมการระดับนโยบายซ่ึงสามารถ
 ผลักดันนโยบายในการพัฒนารัฐวิสาหกิจและ 
 การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น 
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบาย
 การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นต้น 
O2 นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง 
 การคลังที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
 และส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
O3 นโยบายรัฐบาลและยทุธศาสตร์หลักของกระทรวง 
 การคลังที่สร้างโอกาสที่ท าให้เกิดความร่วมมือ 
 กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
O4 รัฐบาลมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 มีจ านวนมาก ในขณะที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณรัฐ 
O5 มีแนวโน้มความต้องการภาคประชาชนที่สนับสนุน
 การด าเนินงาน เช่น ต้องการ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 คุณภาพการบริการที่ดี 
O6 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวตักรรม 
 ในด้านต่างๆ สนับสนุนการปรับปรุงองค์กร 
 ผ่านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม 
O7 นโยบายระหว่างประเทศและการรวมกลุ่ม 
 ทางเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดนโยบายใหม่ๆ  
 ในเร่ืองรัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
 และเอกชน 

T1 มีความขดัแย้งด้านนโยบายและการบริหารจัดการ
 รัฐวิสาหกิจของผู้มีส่วนได้เสยีกลุ่มตา่งๆ 
T2 มีความเสี่ยงจากการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล 
 ซ่ึงส่งผลต่อความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการ
 รัฐวิสาหกิจ 
T3 มีความเสี่ยงที่ปริมาณงานที่นอกเหนือจากภารกิจ
 หลักจะมีจ านวนมาก ส่งผลต่องานประจ าและบุคลากร 
T4 ความเสี่ยงในการถูกปรับลดหรือไม่ได้ปรับเพิ่ม
 บุคลากรและงบประมาณตามภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น 
T5 มีความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลง 
 ของมาตรฐานสากลที่มีการปรับปรุงอยูเ่สมอ เช่น  
 ด้านการจัดการองค์กร หลักเกณฑแ์ละแนวทาง 
 ในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลทีด่ ี
T6 มีความเสี่ยงที่บุคลากรไม่สามารถปรับตัวไม่ทัน
 ตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 2 
สาระส าคญัของแผนปฏบิัตริาชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

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

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 

และเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจตามกฎหมาย (Legal Mandate) 
กฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบ ายรัฐ วิสาหกิจ  

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี ้
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. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรฐั พร้อมทั้งส่งเสรมิและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ 
 

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 
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ SEPO 4.0+ ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ ได้แก่  

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

2. Efficiency คือ การพัฒนางานด้วยประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล  
มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ 
ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และนวัตกรรมที่สอดรับกับไทยแลนด์ 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 
 

ยุทธศาสตร ์(Strategy) 
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรลุตามพันธกิจ 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล 
กลยุทธ์ 
1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื ่อก าหนดทิศทางและบทบาท  

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเปูาหมายของ

แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย
การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตรงกับความต้องการ
ขององค์กร 

2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้า ง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการ
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง  
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2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิ จที่มีปัญหา 
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น

เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน 
เท่าที่จ าเป็น 

3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
ค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
เป้าประสงค์   
1. การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์  
1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ 
2. กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐท่ีมีความจ าเป็นเท่าน้ัน 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น 

ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์  
1. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมท่ีเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์ 
1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ ชัดเจนและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพิ่มข้ึน 
1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือ

ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากข้ึน  
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1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 
ในกระบวนการร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 

2. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่ง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ท่ีสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

กลยุทธ์   
2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม

ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 

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

กลยุทธ์ 
1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวช้ีวัด 

ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART 
รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

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

และเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
2. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ 
2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
2.2 ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีข้ึน 

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 ตรวจสอบได้ และอธิบายได ้
3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพื่อลดการใช้ 

ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ 
ของงาน 

3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 4  

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

เพื่อสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กร

อย่างทันการณ์ และเช่ือถือได้ 
1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพื่อให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

2. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 4  

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

Friendly) และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วม

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

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม

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

จนไม่มีการส่งบันทึกภายใน 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเปูาหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างปลอดภัยและเช่ือถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหาร

รัฐวิสาหกิจที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ

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

1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

S1. พัฒนาและยกระดับธรรมาภบิาลในรัฐวิสาหกิจ
 ให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

O1.1 รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและ
 ทิศทางการด าเนินงานชดัเจน 
 สอดคล้องกับความต้องการของ
 ประเทศและนโยบายรัฐบาล 

T1.1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อก าหนดทิศทางและบทบาทของ
 รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
T1.1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจท่ีมีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี
  ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

O1.2  รัฐวิสาหกิจสามารถใหบ้ริการและ
  ด าเนินการอย่างมีประสิทธภิาพ 
  อย่างครอบคลมุตอบสนองต่อผู้มี
  ส่วนไดเ้สยีอยา่งทั่วถงึ เท่าเทยีม 
  และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคญั
  ในการพฒันาและเพิ่มศักยภาพ 
  ของประเทศอยา่งยัง่ยืน 

T1.2.1 สนับสนุนให้รฐัวสิาหกิจมีการลงทุนทีค่วามสอดคล้องกับเปาูหมายของแผนงาน/
  โครงการ ตามภารกิจของรัฐวสิาหกิจ โดยมีแหลง่เงินทุนทีเ่หมาะสมกับลักษณะ 
  ของโครงการลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัย 
  การเงินการคลงั 
T1.2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย
  การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 
T1.2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คดัเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร
  รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
  ตรงกับความต้องการขององค์กร 
T1.2.4 เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้าง
  ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้สามารถผลักดันให้องค์กร  
  พัฒนาการให้บริการ การด าเนินการและบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

T1.2.5 พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏบิัตงิานของกรรมการผู้แทน
  กระทรวงการคลัง 
T1.2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปญัหาส าหรับรัฐวสิาหกิจที่มีปญัหาทางการเงิน 
  และการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
O1.3 รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหาร 
  จัดการที่ด ีโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
  และเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล
  เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

T1.3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น 
  เคร่ืองมือที่สามารถสง่เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจได้ 
  อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน เทา่ที่จ าเป็น 
T1.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจท่ีท าใหส้ามารถขับเคลื่อน
  แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล 
  และมีการก าหนดค่าตอบแทนดา้นแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 
T1.3.3 พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า 
  มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 
T1.3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
  ภายในองค์กร 

S2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ 
  มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์ 
  สูงสุดแก่ประเทศ 

O2.1 การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
 ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุน 
 การพัฒนาประเทศ 

T2.1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการหลักทรัพย์ของรัฐ 
T2.1.2 บริหารจดัการหลักทรัพย์ของรัฐเชงิรุกอยา่งเป็นระบบ 
T2.1.3 พัฒนาเคร่ืองมือในการบริหารจดัการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน
  พัฒนาประเทศ 

O2.2  กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์
  ของรัฐที่มีความจ าเป็นเทา่น้ัน 

T2.2.1 พัฒนากฎระเบยีบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น  
  ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

S3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุน
 ในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส 
 เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

O3.1  โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุน
  ต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม
  ที่เพิ่มขึ้น 

T3.1.1 ก าหนดนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชดัเจนและสอดคล้อง 
  กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น 
T3.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเคร่ืองมือ  
  ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการ
  ร่วมลงทุนได้มากขึ้น 
T3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
  ร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
O3.2 โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ 
  โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยมีการแบง่
  ความเสี่ยงและผลตอบแทนระหวา่ง
  ภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้อง
  กับหลักวินัยการเงินการคลงั 

T3.2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจดัสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม 
  ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสีย่งทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 

S4 พัฒนาบคุลากร สคร. ใหส้ามารถปฏบิัตงิาน
 ตามภารกิจได้ตามเปาูหมายและมีคณุภาพ 

O4.1 บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SAMART T4.1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด
   ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากร
   ในการเป็น SAMART รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา คดัเลือกบคุลากรเข้าใหม ่
T4.1.2 เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร ใหเ้ป็น SAMART 
T4.1.3 ก าหนด พฒันา และประเมินสมรรถนะเฉพาะ(Competency) ให้ชัดเจนและ
  เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ 

O4.2 บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร T4.2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
T4.2.2 ปลูกฝังค่านิยมใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
T4.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

O4.3 บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและ 
  จริยธรรม 

T4.3.1 เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สคร. 
T4.3.2 จัดให้มีกฎบตัร/หลักเกณฑ์/ข้อบงัคบั ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมภายใน 
   องค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบตัติามกฎบตัร/หลักเกณฑด์ังกลา่ว 
T4.3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟงัความคดิเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร 
   ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร. 
T4.3.4 จัดให้มกีรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตดัสินใจของผู้บริหาร สคร.  
   โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอธิบายได ้
T4.3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
  และลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน
  และคุณภาพของงาน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
T4.3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบคุลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม  
   จริยธรรม และสร้างขวัญก าลงัใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

S5 พัฒนากระบวนงานของ สคร. ใหส้ามารถ
 สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
 และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
 ภายนอกได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

O5.1 กระบวนการท างานของ สคร. 
 สนับสนุนการด าเนินการตาม
 ยุทธศาสตร์ที ่1 - 4 

T5.1.1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอยา่งสม่ 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 บริหารจัดการงานพัสดุเพื่อให้การสัง่ซ้ือพัสด ุอุปกรณ์ ต่อจ านวนบคุลากรลดลง 

O5.2 มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
  สารสนเทศที่สนับสนุนการ ด าเนินการ
  ตามยทุธศาสตร์ที ่1 - 4 

T5.2.1 พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย (User 
  Friendly) และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตดัสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช ้
  ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
T5.2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพยข์องรัฐและการร่วม 
  ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อการตดัสินใจของทุกหน่วยงาน 
  ที่ต้องใชข้้อมูล 
T5.2.3 พัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา และสืบค้นข้อมูล (Data/Information/ 
  Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิาน 

O5.3  มีระบบการสื่อสารภายในและ
 ภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
 ตามยทุธศาสตร์ที ่๑ – ๔ 

T5.3.1 ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลง 
  จนไม่มีการส่งบันทึกภายใน 
T5.3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเขา้ใจเปูาหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
T5.3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
  อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
T5.3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผูบ้ริหาร 
  รัฐวิสาหกิจท่ีทันการณ์และปลอดภัย 
T5.3.5  ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ 
   ของ สคร. เพิ่มขึ้น 



๒๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      

2. เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรฐัวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
O1.1 รัฐวิสาหกิจมีบทบาท
 ภารกิจและทิศทางการ
 ด าเนินงานชัดเจน 
 สอดคล้องกับความต้องการ
 ของประเทศและนโยบาย
 รัฐบาล 

T1.1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
 มีแผนวิสาหกิจท่ีมีแผนงาน/
 โครงการในแต่ละปีที่สอดคล้อง
 กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

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

รัฐวิสาหกิจมีแผนวสิาหกิจที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

สนผ. 

O1.2 รัฐวิสาหกิจสามารถ
 ให้บริการและด าเนินการ
 อย่างมีประสิทธภิาพ 
 อย่างครอบคลุมตอบสนอง
 ต่อผู้มีส่วนได้เสยี
 อย่างทั่วถึง เท่าเทยีมและ 
 เป็นธรรม เพื่อเป็นกลไก
 ส าคญัในการพฒันาและ
 เพิ่มศักยภาพของ
 ประเทศอย่างยัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 

T1.2.1  สนับสนุนให้รฐัวสิาหกิจมีการลงทุน
 ที่ความสอดคล้องกับเปาูหมายของ
 แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
 ของรัฐวสิาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุน
 ที่เหมาะสมกับลักษณะขอโครงการ
 ลงทุนและศักยภาพขอรัฐวสิาหกิจ 
 และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงิน
 การคลัง 

P1.2 การติดตามเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของ
 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลัง
 ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและ
กิจการที่กระทรวงการคลงัถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของรัฐเป็นไป
ตามเปาูหมาย (ล้านบาท)  

สนผ. 

T1.2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุน
 ที่ความสอดคล้องกับเปาูหมายของ
 แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
 ของรัฐวสิาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุน
 ที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
 ลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ 
 และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงิน
 การคลัง 

P1.3  การติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๖๑ 

สนผ. 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
O1.3 รัฐวิสาหกิจมีระบบการ
 บริหารจดัการทีด่ี โปร่งใส 
 ตรวจสอบได้ และเป็นไป
 ตามหลักธรรมาภิบาล
 เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 
 

T1.3.1 ปรับปรุงและพฒันากฎระเบยีบ/
 หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ให้เป็นเคร่ืองมือที่สามารถส่งเสริม
 และสนับสนุนการด าเนินงานของ
 รัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ  ด้าน 
 เท่าที่จ าเป็น 

P1.4  การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
  การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
  พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จในการผลักดันร่าง
พระราชบญัญตัิการพฒันาการก ากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

สกม. 

T1.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงาน
 รัฐวิสาหกิจท่ีท าให้สามารถ
 ขับเคลื่อนแผนงานทีส่อดคล้องกับ
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจ ภารกิจ 
 นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
 ค่าตอบแทนด้านแรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

P1.5 โครงการพฒันาระบบประเมินผล 
  การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผน 

สกร. 

T1.3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงาน
 รัฐวิสาหกิจท่ีท าให้สามารถ
 ขับเคลื่อนแผนงานทีส่อดคล้องกับ
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวสิาหกิจ ภารกิจ 
 นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
 ค่าตอบแทนด้านแรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

P1.6  โครงการปรับปรุงระบบแรงจงูใจของ 
 พนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผน 

สกร. 

T1.3.3 พัฒนาระบบธรรมาภบิาลและ 
 การบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ
 ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 รวมถึงสนับสนุนการเปดิเผยข้อมูล
 ต่อสาธารณะอย่างเพยีงพอ 
T1.3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/
 หลักเกณฑ์ในเร่ืองคุณธรรมและ 

P1.7 โครงการปรับปรุงหลักการและแนวทาง 
  การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวสิาหกิจ 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
หลักการและแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  
 
 
 
 

สนผ. 
+ 

สบล. 
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 จริยธรรมภายในองค์กร  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรฐัอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
O2.1 การบริหารหลักทรัพย์
 ของรัฐทีส่ามารถสร้าง
 มูลค่าเพิ่มและสนับสนุน
 การพัฒนาประเทศ 

T2.1.3 พัฒนาเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
 หลักทรัพย์ทีส่ามารถสนับสนุน
 การลงทุนพฒันาประเทศ 

P2.1 การยกระดับกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง  
 ให้เป็นเคร่ืองมือในการลงทุนตามนโยบาย
 ได้ทันท ี

ระดับความส าเร็จในการยกระดับ
กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง ให้เป็น
เคร่ืองมือในการลงทุนตามนโยบายได้ 

สบล. 

T2.1.3 พัฒนาเคร่ืองมือในการบริหาร
 จัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุน
 การลงทุนพฒันาประเทศ 

P2.2 การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง
 พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
 (Thailand Future Fund)  

ระดับความส าเร็จในการระดมทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (Thailand 
Future Fund)  

สนผ. 

O2.2 กระทรวงการคลังถือ
 ครองหลักทรัพย์ของรัฐ
 ที่มีความจ าเป็นเท่าน้ัน 

T2.2.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจดัการหลักทรัพยข์องรัฐ 

P2.3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
  จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

สบล. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐัได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกจิการ มีความโปร่งใส เช่ือถือได้ และได้รับการยอมรับ 
  จากทุกภาคส่วน 
O3.1 โครงการร่วมลงทุน 
 มีสัดสว่นการลงทุนต่อ
 การลงทุนของภาครัฐ 
 ในภาพรวมทีเ่พิ่มขึ้น 

T3.๑.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วม
 ลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและ
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
 เพื่อขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการ
 ร่วมลงทุนได้มากขึ้น 

P3.1 การด าเนินมาตรการเร่งรัดโครงการ 
 ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 (PPP Fast Track) 

ระดับความส าเร็จของการตดิตาม
โครงการตามกรอบระยะเวลา
ภายใต้มาตรการเร่งรัดโครงการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) 

กสร. 

T3.1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
 กระบวนการ แนวทาง และ
 เคร่ืองมือด้านการร่วมลงทุน 
 ในกิจการของรัฐที่ชดัเจน สามารถ
 ส่งเสริมใหเ้กิดโครงการร่วมลงทุน
 ได้มากขึ้น 

P3.2 โครงการปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง
 และแนวทางปฏบิัติเพื่อรองรับ 
 การด าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
 การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
กฎหมายล าดบัรองและแนวทาง
ปฏิบตัิเพื่อรองรับการด าเนินการ
ตามพระราชบญัญตัิการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... 
(ฉบับปรับปรุง) 

กสร. 
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T3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากร
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจ
 ในกระบวนการร่วมลงทุนและ 
 มีความต้องการในการท าโครงการ
 ร่วมลงทุน 

P3.3 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
 การให้เอกชนร่วมลงทุนใหแ้ก่บุคลากร 
 สคร. และหน่วยงานต่างๆ 
 
 

ระดับความส าเร็จของโครงการ
จัดการอบรมเก่ียวกับการให้เอกชน
ร่วมลงทุนให้แก่บคุลากร สคร. และ
หน่วยงานต่างๆ 
 

กสร. 

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

T3.2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจดัสรร
  ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม
  ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิด
  ความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลัง
  ภาครัฐ 

P3.4 โครงการศึกษาและวิเคราะห์กรอบใน
 การประเมินและจัดสรรความเสีย่งและ
 ก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุน
 ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท ากรอบ
ในการประเมินและจัดสรรความ
เสี่ยงและก าหนดผลตอบแทน 

กสร. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
O4.1 บคุลากร สคร. ทุกคน
 เป็น SAMART 

T4.1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
  บุคลากรในการเป็น SAMART และ
  ตวัชี้วดัในการวัด SAMART และ
  น าหลักเกณฑ์และตัวชี้วดัไปใช้ประเมิน
  บุคลากรในการเป็น SAMART รวมทั้ง
  น าไปใช้ในการสรรหาคดัเลือก
  บุคลากรเขา้ใหม่ 
T4.1.2 เพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
  ให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART 
T4.1.3 ก าหนด พฒันา และประเมิน 
  สมรรถนะเฉพาะ(Competency) 

P4.1  โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง 
 SAMART 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ครบทุกกิจกรรม  

สล. 
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  ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับแตล่ะ
  ต าแหน่งและระดับ 

O4.2 บคุลากร สคร. มีความ
 ผูกพันต่อองค์กร 

T4.2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุข
  ให้คนในองค์กร 
T4.2.2 ปลูกฝังค่านิยมใหบุ้คลากรเห็น
  ความส าคัญของตนเองในการ
  ขับเคลื่อนองค์กร 
T4.2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและ 
  บรรยากาศในการท างานใหด้ีขึ้น 

P4.2  โครงการสร้างความผูกพันในองค์กร  
 ตามแนวทาง Organization Health 
 Index (OHI) 

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

สล. 

O4.3  บุคลากร สคร. มีคุณธรรม
 และจริยธรรม 

T4.3.1 เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม 
  จริยธรรม ของบคุลากร สคร. 
T4.3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ 
  ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
  ภายในองค์กร และสนับสนุนให้
  บุคลากรปฏิบัตติามกฎบตัร/หลักเกณฑ์
  ดังกลา่ว 
T4.3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร
  ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม  
  ธรรมาภิบาลของบคุลากร สคร. 
T4.3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุน
  ให้การตัดสินใจของผูบ้ริหาร สคร. 
  โปร่งใส ตรวจสอบได ้และอธบิายได ้
T4.3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน
  การท างานของบคุลากร เพื่อลด

P4.3  โครงการการด าเนินการทางด้านจริยธรรม
 ของ สคร. 

- จัดตัง้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
- แตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ า สคร. ชุดใหม ่
- จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่โปร่งใสใน
การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญตัิจัดซ้ือจัดจ้างและพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

สล. 
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  การใช้ดุลยพินิจและลดช่องทางการ
  แสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
  ของงาน รักษามาตรฐานและ
  คุณภาพของงาน 
T4.3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของ
  บุคลากรควบคู่กับการประเมิน
  คุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวญั
  ก าลังใจแก่บคุลากรผู้มีคุณธรรม 
  จริยธรรม 
T4.3.1 เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม 
  จริยธรรม ของบคุลากร สคร. 
T4.3.2 จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ 
  ในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
  ภายในองค์กร และสนับสนุนให้
  บุคลากรปฏิบัตติามกฎบตัร/หลักเกณฑ์
  ดังกลา่ว 
T4.3.3 จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น 
  ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร
  ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม  
  ธรรมาภิบาลของบคุลากร สคร. 

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

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  
ประจ าปี 2561 
 

สล. 
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T4.3.4 จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุน
  ให้การตัดสินใจของผูบ้ริหาร สคร. 
  โปร่งใส ตรวจสอบได ้และอธบิายได ้
T4.3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐาน
  การท างานของบคุลากร เพื่อลด
  การใช้ดุลยพินิจและลดช่องทางการ
  แสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
  ของงาน รักษามาตรฐานและ
  คุณภาพของงาน 
T4.3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของ
  บุคลากรควบคู่กับการประเมิน
  คุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวญั
  ก าลังใจแก่บคุลากรผู้มีคุณธรรม 
  จริยธรรม 

   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

T5.1.2 พัฒนา Platform ใช้ IT และ
 นวัตกรรม ในการพัฒนา
 กระบวนการท างานเพื่อสนับสนุน
 และติดตามการด าเนินการตาม
 ยุทธศาสตร์ที ่1 – 4 

P5.1 โครงการพฒันาประสิทธิภาพ  
 ในการปฏิบัตงิานของ สคร. โดยใช ้IT  

จ านวนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ สคร. โดยใช้ IT 

กพร. 
+ 

ศทส. 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
O5.2 มีฐานข้อมูลและระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศที่
 สนับสนุนการด าเนินการ
 ตามยทุธศาสตร์ที ่1 - 4  

T5.2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
 สารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐ
 และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
 และเอกชนทีจ่ าเป็นตอ่การตดัสินใจ
 ของทุกหน่วยงานทีต่้องใชข้้อมูล 

P5.2 โครงการพฒันาระบบการบริหาร
 การเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบ
 อิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ  
 (GFMIS-SOE) ด้านฐานข้อมูล
 หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน 
 ในกิจการของรัฐ 
 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ศทส. 
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ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

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

ต่อเน่ือง ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรฐัวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน 

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

P1.2 การตดิตามเงินน าส่งรายไดแ้ผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลงัถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50   - 0 

P1.3 การตดิตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ   - 0 

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

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

P1.6 โครงการปรับปรุงระบบแรงจงูใจของพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ   งบประมาณ 60 4,354,900 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรฐัอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

P2.1 การยกระดับกองทุนรวมวายุภักษ ์หน่ึง ให้เป็นเคร่ืองมือในการลงทุนตามนโยบายได้ทันท ี   - 0 

P2.2 การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)   - 0 

P2.3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพยข์องรัฐ   - 0 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐัได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกจิการ มีความโปร่งใส เช่ือถือได้ และได้รับการยอมรับ 
  จากทุกภาคส่วน 
P3.1 การด าเนินมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track)   - 0 

P3.2 โครงการปรับปรุงกฎหมายล าดบัรองและแนวทางปฏบิัติเพื่อรองรับการด าเนินการตามพระราชบญัญตัิการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 

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

P3.3 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนให้แก่บคุลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานตา่งๆ 

  
 

- เงินฝากค่าใช้จ่าย
เก็บภาษีท้องถิ่น 
10% ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
- งบประมาณ 61 
(งบรายจ่ายอ่ืน) 

๑,๕๕๘,๒๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

P3.4 โครงการศึกษาและวิเคราะห์กรอบในการประเมินและจดัสรรความเสีย่งและก าหนดผลตอบแทนในการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  งบประมาณ 61 ๕,๔๗๗,๒๐๐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกจิได้ตามเปา้หมายและมีคุณภาพ 

P4.1 โครงการพฒันาบุคลากรตามแนวทาง SAMART   เงินกองทุนพฒันา
บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

400,000 

P4.2 โครงการสร้างความผูกพันในองค์กรตามแนวทาง Organization Health Index (OHI)   - 0 
P4.3 โครงการการด าเนินการทางด้านจริยธรรมของ สคร.   เงินกองทุนพฒันา

บุคลากรของ
กระทรวงการคลัง 

๒๕๐,๐๐๐ 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
P5.1 โครงการพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ สคร. โดยใช ้IT   - 0 

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

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

1 2 3 4 5 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรฐัวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
P1.1  การปรับแผนต่างๆ  ของรัฐวิสาหกิจ
 ให้สอดคล้องกับแผน
 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
 พ.ศ. 2560 - 2564 

รัฐวิสาหกิจมีแผนวิสาหกิจ
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ 

จัดท าแบบฟอร์ม
ส าหรับการพจิารณา
ทบทวนแผนวิสาหกิจ
ให้มีสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ 
ของประเทศ  
โดย ผอ.สคร.  
ให้ความเห็นชอบ 

n/a น าแบบฟอร์มไปใช้
พิจารณาทบทวน
แผนวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ 
ของประเทศ 

n/a รัฐวิสาหกิจทุกแหง่
สามารถปรับ 
แผนวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ  

P1.2  การติดตามเงินน าส่งรายได้
 แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและ
 กิจการที่กระทรวงการคลงั
 ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

รายได้ทีจ่ัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจ
และกิจการที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50
ของรัฐเป็นไปตามเปูาหมาย 
(ล้านบาท)  

n/a n/a n/a n/a 137,000 ล้านบาท 

P1.3 การติดตามงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวสิาหกิจประจ าป ี
๒๕๖๑ 

n/a n/a ผลการเบิกจ่าย
สะสมของ
รัฐวิสาหกิจในป ี
๒๕๖๑ เท่ากับป ี
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 การผลกัดันร่างพระราชบญัญัติ
 การพัฒนาการก ากับดูแลและ
 บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

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

มีการชี้แจงและ
ผลักดันร่าง
พระราชบัญญตัฯิ 
อย่างครบถ้วน 

n/a n/a n/a รัฐบาลมีกฎหมายที่
ใช้ในการก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจทั้งระบบ  

P1.5 โครงการพัฒนาระบบประเมินผล
 การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผน 

ขออนุมัติจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
พัฒนาระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
แล้วเสร็จ 

ด าเนินการจัดจา้ง 
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
พัฒนาระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
แล้วเสร็จ 

ที่ปรึกษาน าสง่
รายงานการศึกษา
เบื้องต้น  

ที่ปรึกษาจดัสัมมนา
เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น 

ที่ปรึกษาน าสง่
รายงานการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ 

P1.6 โครงการปรับปรุงระบบแรงจงูใจ
 ของพนักงานและกรรมการ
 รัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผน 

ที่ปรึกษาศึกษา
กฎหมาย ระเบยีบ 
หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้อง ที่มี 
ความสอดคล้อง 
กับระบบแรงจงูใจ
ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงินของ
พนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ตรวจรับรายงาน
การศึกษาขั้นต้นของ
ระบบแรงจูงใจทั้งที่
เป็นตัวเงินและ 
ไม่เป็นตัวเงินของ
พนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ทัง้ใน
ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ในแต่ละประเภท และ 
นอกระบบหรือระบบ
การให้แรงจงูใจ 
ในรูปแบบอ่ืน  ๆ 
ที่เหมาะสมกับ

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

ตรวจรับรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final 
Report) ของระบบ
แรงจงูใจทัง้ที่เป็น 
ตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงินของพนักงานและ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ทั้งในระบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจในแต่ละ
ประเภท และนอก
ระบบหรือระบบ 
การให้แรงจงูใจใน

รายงานผล
การศึกษาการ
ปรับปรุงระบบ
แรงจงูใจของ
พนักงานและ
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจต่อ 
ผอ. สคร. 
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รัฐวิสาหกิจแต่ละ
ประเภท และรายงาน
ผลการศึกษาแก่ 
สคร. แล้วเสร็จ 

ในรูปแบบอ่ืนๆ  
ที่เหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละ
ประเภท 

รูปแบบอ่ืน  ๆ 
ที่เหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละ
ประเภท  

P1.7 โครงการปรับปรุงหลักการ
 และแนวทางการก ากับดแูล 
 ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
 

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงหลักการและแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ  
 

ด าเนินการจ้าง 
ที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญใน 
แนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
 

n/a 
 

จัดท าหลักการ 
การก ากับดูแล
กิจการที่ด ี
ในรัฐวิสาหกิจ 
 

n/a 
 

จัดท าคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติและค าอธิบาย
ตามแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจและ
สัมมนาเผยแพร่ 
ท าความเข้าใจใน
หลักการการก ากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
ในรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรฐัอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

P2.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจัดการหลักทรัพย์
 ของรัฐ 

ระดับความส าเรจ็ใน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจดัการหลักทรัพย์
ของรัฐ 

ร่างแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ
แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม 2560 

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

น าเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
ต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร (3M) 

ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ
ตามข้อสงัเกตของ 
ที่ประชุมผู้บริหาร 
(3M) 

น าเสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
ต่อ ผอ. สคร. ให้
ความเห็นชอบ  
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P2.2 การยกระดับกองทุนรวม
 วายภุักษ์ หน่ึง ให้เป็นเคร่ืองมือ 
 ในการลงทุนตามนโยบายได้ทันที 

ระดับความส าเรจ็ในการ
ยกระดับกองทุนรวม
วายุภักษ์ หน่ึง ให้เป็น
เคร่ืองมือในการลงทุนตาม
นโยบายได ้

ศึกษาและร่าง
หลักเกณฑ์ในการ
ลงทุนตามนโยบาย
ของรัฐในเบื้องต้น 
เช่น สดัส่วนในการ
ลงทุน และการคัดกรอง
โครงการลงทุน 
เป็นต้นภายในเดือน
มกราคม 2561 

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

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

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ในการลงทุนตาม
นโยบายของรัฐตาม
ข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯภายใน
เดือนสิงหาคม
2561 

น าเสนอหลักเกณฑ์
ในการลงทุนตาม
นโยบายของรัฐ
ตามท่ีปรับปรุงแล้ว
ต่อคณะกรรมการฯ 
อีกคร้ัง กันยายน
2561 

P2.3 การระดมทุนผ่านกองทุนรวม
 โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
 ประเทศไทย (Thailand 
 Future Fund)  

ระดับความส าเรจ็ในการ
ระดมทุนกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future Fund) 
สามารถระดมทุนได ้

ร่วมกับ กทพ. จดัท า
ร่างหนังสือชี้ชวน
แล้วเสร็จภายใน  
ตุลาคม 2560 

จัดท าหลักเกณฑ์
การระดมทุนผ่าน
กองทุนรวมฯ เสนอ 
คกก. เพื่อ
เตรียมการจดัตั้งให้
ความเห็นชอบ
ภายใน ธันวาคม 
2560 
 
 
 

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

ด าเนินการพบปะ
นักลงทุนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

หน่วยลงทุน 
กองทุนรวมฯ 
สามารถเสนอขายได้
ภายใน ปงีบประมาณ 
2561 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐัได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกจิการ มีความโปร่งใส เช่ือถือได้ และได้รับการยอมรับ
 จากทุกภาคส่วน 
P3.1 การด าเนินมาตรการเร่งรัด
 โครงการใหเ้อกชนร่วมลงทุน
 ในกิจการของรัฐ (PPP Fast 
 Track) 

ระดับความส าเร็จของการ
ติดตามโครงการตามกรอบ
ระยะเวลาภายใต้มาตรการ
เร่งรัดโครงการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) 

น าเสนอโครงการ 
ทีไ่ด้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผิดชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ไดต้าม
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track 
 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

น าเสนอโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผดิชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ไดต้าม
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๔๐ 

น าเสนอโครงการ 
ทีไ่ด้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผดิชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ไดต้าม
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

น าเสนอโครงการ 
ทีไ่ด้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่รับผิดชอบ
แล้วต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ ไดต้าม
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

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

P3.2 โครงการปรับปรุงกฎหมาย
 ล าดับรองและแนวทางปฏิบตัิ
 เพื่อรองรับการด าเนินการตาม
 พระราชบัญญตัิการใหเ้อกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง
และแนวทางปฏบิัติเพื่อ
รองรับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญตัิการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. .... (ฉบบัปรับปรุง) 

จัดท าแผนงานการ
ปรับปรุงร่างกฎหมาย
ล าดับรองและ 
ร่างแนวทางปฏิบตัิ  

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

จัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรองและร่าง
แนวทางปฏิบตัิ
สอดคล้องกับ
ผลสรุปความ
คิดเห็นจาก
หน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

จัดสัมมนารับฟงั
ความคดิเห็น
เก่ียวกับร่างกฎหมาย
ล าดับรองและร่าง
แนวทางปฏิบตัิตาม 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 
และจัดท าสรุปผล
การรับฟัง 
ความคดิเห็น 

ปรับปรุงร่าง
กฎหมายล าดบัรอง
และร่างแนวทาง
ปฏิบตัิ สอดคล้อง
กับผลสรุป 
ความคดิเห็น 
จากการสัมมนา 
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P3.3 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
 เก่ียวกับการให้เอกชนร่วม
 ลงทุนให้แก่บคุลากร สคร. 
 และหน่วยงานต่างๆ 

ระดับความส าเร็จของ
โครงการจดัการอบรม
เก่ียวกับการให้เอกชนร่วม
ลงทุนให้แก่บคุลากร สคร. 
และหน่วยงานต่างๆ 

1 คร้ัง 
 

2 คร้ัง 
 

3 คร้ัง 
 

4 คร้ัง 
 

5 คร้ังขึ้นไป 
 

P3.4 โครงการศึกษาและวิเคราะห์
 กรอบในการประเมินและ
 จัดสรรความเสี่ยงและก าหนด
 ผลตอบแทนในการร่วมลงทุน
 ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท ากรอบในการประเมิน
และจัดสรรความเสีย่งและ
ก าหนดผลตอบแทน 

จัดท าแผนการ
ด าเนินการจัดท า
กรอบในการ
ประเมินฯ 

จัดท ารายงานผล
การศึกษาเบื้องต้น 

จัดท าร่างกรอบใน
การประเมินฯ  

จัดการรับฟัง 
ความคดิเห็นจาก
หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุงร่างกรอบ
ในการประเมินฯ
และจัดสัมมนาเพื่อ
สร้างความเขา้ใจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกจิได้ตามเปา้หมายและมีคุณภาพ 

P4.1 โครงการพฒันาบคุลากรตาม
 แนวทาง SAMART 

ระดับความส าเรจ็ในการ
ด าเนินการตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ครบทุกกิจกรรม 

มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคุณสมบัติ
ของบคุลากร สคร. 
ให้เป็น SAMART 

มีการประเมิน
บุคลากรตาม
หลักเกณฑ ์

มีหลักสูตรและ
แผนการพัฒนา
บุคลากรตาม
แนวทาง SAMART 

มีการพัฒนา
บุคลากรตาม
แนวทาง SAMART 

มีการประเมินผล
การพัฒนาบคุลากร
ตามแนวทาง 
SAMART 

P4.2 โครงการสร้างความผูกพันใน
 องค์กร OHI 

ระดับความส าเรจ็ในการ
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 าเนินการทางดา้น
 จริยธรรมของ สคร. 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า สคร.  
ชุดใหม ่
-จัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่
โปร่งใสในการจัดซ้ือจดัจ้าง
ตามพระราชบญัญตัิจัดซ้ือ 
จัดจ้างและพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

n/a n/a n/a n/a -จัดตั้งกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
-แต่งตัง้คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า 
สคร. ชดุใหม ่
-จัดท าคู่มือ 
แนวปฏิบตัิที่โปร่งใส
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามพระราชบญัญัติ
จัดซ้ือจัดจ้างและ
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 
 

ฝุายบริหารทั่วไป
รวบรวมความคดิเห็น
เสนอให้คณะท างาน
ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของ สคร. 
พิจารณา 
 
 
 
 
 

น าผลการประชมุ
คณะท างานขบัเคลื่อน
องค์กรคณุธรรมของ 
สคร. เสนอต่อ ผอ. 
สคร. เพื่อพจิารณา
ความเห็นชอบ 

ด าเนินกิจกรรม
ภายใต้คุณธรรมหลัก 
ทั่วทั้งองค์กร 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

P5.1 โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
 ในการปฏิบัตงิานของ สคร. 
 โดยใช ้IT 

จ านวนโครงการพฒันา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของ สคร.  
โดยใช ้IT 

2 โครงการ n/a 
 

4 โครงการ n/a 
 

6 โครงการ 

P5.2  โครงการพฒันาระบบการ
 บริหารการเงินการคลงัภาครัฐ 
 สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส-์
 รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ด้าน
 ฐานข้อมูลหลักทรัพยข์องรัฐ
 และการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 

ขออนุมัติโครงการ จัดซ้ือ/จัดจา้ง ด าเนินการตดิตัง้
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 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรฐัวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
P1.1 การปรับแผน
ต่าง  ๆของรัฐวิสาหกิจให้
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2560 - 2564 

1.  ท า Platform บทบาทรัฐวิสาหกิจ เสนอ ผอ.สคร. ให้ความเห็นชอบ                
2.  พิจารณาแผนวิสาหกิจที่รัฐวสิาหกิจเสนอ                
3. รัฐวิสาหกิจน าแผนที่ผ่านการพิจารณาแล้วไป ด าเนินการ                   

P1.2 การตดิตามเงิน
น าส่งรายได้แผ่นดิน
ของรัฐวิสาหกิจและ
กิจการที่กระทรวงการคลงั
ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

1.  ก ากับ ตดิตาม และรายงานผลการน าสง่เงินรายได้แผ่นดิน/เงินปนัผล
 ของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย และจัดท ารายงาน 
 ทุกวันที่ 15 และ ณ สิ้นแดือน 

                        

2.  ส ารวจข้อมูลทางการเงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อน ามาก าหนดเปาูหมาย 
 เงินรายได้แผ่นดิน/เงินปันผลประจ าปงีบประมาณ 2562  

                

3. เข้าร่วมและชี้แจงต่อที่ประชุม 4 หน่วยงานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
 เพื่อจดัท าเปาูหมายเงินรายไดแ้ผ่นดิน/เงินปันผลประจ าปงีบประมาณ 2562  

                

4.  สคร. จดัท าประมาณการรายได้น าสง่ของรัฐวิสาหกิจและกิจการ 
 ที่กระทรวงการคลงัถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ในปีงบประมาณ 2562 

               

5. สร้างความเขา้ใจเปูาหมายและช่วงเวลาการน าสง่รายได้แผ่นดิน
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 กับเจ้าหน้าทีผู่้ดแูลรัฐวสิาหกิจ 

               

P1.3 การติดตามงบ
ลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

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

            

๒. รายงานผลการตดิตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ              
๓.  วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ             
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โครงการ กิจกรรม ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 
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61 
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61 
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61 
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61 

ก.ค. 
61 
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61 
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61 

๔.  จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ AO ถึงความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบ
 ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  

            

๕.  จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กรณีที่การเบิกจ่ายล่าช้า             
P1.4 การผลักดันร่าง
พระราชบัญญตัิการ
พัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวสิาหกิจ 
พ.ศ. .... 

1.  ชี้แจงร่าง พ.ร.บ. ต่อสภานิติบัญญตัิแหง่ชาต ิ             
2. จัดท าแผนการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.             
3.  เตรียมการจดัตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหง่ชาต ิ             
4.  จัดท ากฎหมายล าดบัรองทีต่้องออกตามความในร่าง พ.ร.บ.             

P1.5 โครงการพฒันา
ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

1.  ขออนุมัติจดัจา้งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพฒันาระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ               
2.  ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาพฒันาระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ              
3.  ที่ปรึกษาน าสง่รายงานการศึกษาเบื้องต้น              
4.  เบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 1 (ร้อยละ 20)              
5.  ที่ปรึกษาจดัสัมมนารับฟงัความคิดเห็น                
6.  ที่ปรึกษาน าสง่รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์              
7.  เบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 2 (ร้อยละ 60)              
8.  ที่ปรึกษาจดัอบรมบุคลากร สคร.              
9. เบิกจ่ายค่าจ้าง งวดที่ 3 (ร้อยละ 20)              

P1.6 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
แรงจงูใจของพนักงาน
และกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

1.  ที่ปรึกษาจดัท ารายงานฉบับสมบูรณ์              
2.  จัดสัมมนา                   
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โครงการ กิจกรรม ต.ค. 
60 
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60 
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60 
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61 
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61 
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61 
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61 
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P1.7 โครงการ
ปรับปรุงหลักการและ
แนวทางการก ากับ
ดูแลทีด่ีในรัฐวิสาหกิจ 

1. รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบและหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ
 ตามมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวกับหลักการการก ากับดแูลทีด่ีของรัฐวสิาหกิจ 
 และภาคเอกชน เช่น OECD และ กลต. เป็นต้น รวมทั้งเสนอแนะ
 แนวทางในการปรับปรุงระเบยีบ หลักการและแนวทางการก ากับดูแล
 ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบญัญตัิการพฒันาการ
 ก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... หลักเกณฑ์/แนวทางให้
 รัฐวิสาหกิจ บรรษัท และรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัท ด าเนินกิจการ
 ตามหลักการก ากับดูแลที่ด ีและเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

              

2.  จัดท าร่างระเบียบหรือกรอบหลักเกณฑ์/แนวทางทางการก ากับดูแลที่ดี
 ในรัฐวิสาหกิจที่จะน าไปปฏิบัต ิซ่ึงได้ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนทางเลือกต่างๆ 
 ที่เสนอมา และสอดคล้องกับร่างพระราชบญัญตัิการพฒันาการก ากับ
 ดูแลและบริหารรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. .... ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพ
 การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ บรรษัท และรัฐวิสาหกิจในก ากับของบรรษัท 
 ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิสากล 

              

3.  ปรับปรุงหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้อง
 กับร่างพระราชบญัญัตกิารพฒันาการก ากับดแูลและบริหารรัฐวสิาหกิจ 
 พ.ศ. .... และแนวปฏิบตัิสากล ครอบคลุมในด้านการก ากับดูแลที่ดี 
 ในรัฐวิสาหกิจ เช่น การบริหารความเสีย่ง การตรวจสอบภายใน และ
 การบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น พร้อมทัง้จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบตัแิละ
 ค าอธิบายตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ คนร. ใช้เป็น
 กรอบการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ บรรษัท และรัฐวิสาหกิจในก ากับ
 ของบรรษทั 
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4. ด าเนินการจัดสัมมนาและอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักการและแนวทาง 
 การก ากับดูแลที่ดีในรัฐวสิาหกิจ ให้แก่ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่
 รัฐวิสาหกิจ และเจา้หน้าที ่สคร. รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 400 คน 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏบิัตขิองร่างพระราชบญัญตัิ 
 การพฒันาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... และคูมื่อ
 แนวทางปฏิบัตแิละค าอธิบายตามแนวทางการก ากับดแูลทีด่ีในรัฐวิสาหกิจ
 ที่ปรับปรุง 

              

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
P2.1 การยกระดับ
กองทุนรวมวายุภักษ์ 
หน่ึง ให้เป็นเคร่ืองมือ
ในการลงทุนตาม
นโยบายได้ทันท ี

1.  ศึกษาและร่างหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามนโยบายของรัฐในเบื้องต้น 
 เช่น สัดส่วนในการลงทุน และการคัดกรองโครงการลงทุน เป็นต้น 

                

2.  รับฟังความเห็นเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามนโยบายของรัฐ 
 จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องพร้อมทัง้วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
 หลักเกณฑ์  

               

3.  น าเสนอหลักเกณฑ์ในการลงทุนตามนโยบายของรัฐ ต่อคณะกรรมการ
 ก ากับการด าเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ ์

                 

P2.2 การระดมทุน
ผ่านกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future 
Fund)  

1. โครงการระดมทุนผา่นกองทุนรวมฯ ของ กทพ  
 1.1. จัดเตรียมร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

             

  1.2 น าเสนอร่างสญัญา RTA ที่ อส. เห็นชอบและร่างหนังสือชีช้วน 
  ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

             

  1.3 ด าเนินการพบปะนักลงทุน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (Road show )                  
  1.4 เสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมฯ (ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุน
  ของ กทพ. ) 
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2. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมฯ พ.ศ. .... 
 2.1 ส านักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทนุเพื่อ
  การสนับสนุน 

                   

  2.2 สภานิตบิัญญัตผิ่านร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุน
  กองทุนรวมฯ 

               

3.  ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าโครงการโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวง
 เข้ามาระดมทุนผา่นกองทุนรวมฯ 

                        

P2.3 การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการหลักทรัพยข์องรัฐ 

1.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐแล้วเสร็จและ
 น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร (3M) 

            

2.  ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการหลักทรัพย์ของรัฐตาม
 ข้อสังเกตของที่ประชุมผู้บริหาร (3M) 

            

3. ผอ. สคร. ใหค้วามเห็นชอบ             
4. ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพยข์องรัฐ             

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐัได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกจิการ มีความโปร่งใส เช่ือถือได้ และได้รับการยอมรับ 
 จากทุกภาคส่วน 
P3.1 การด าเนิน
มาตรการเร่งรัด
โครงการใหเ้อกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) 

๑. ติดตามการจดัท ารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (รายงานฯ) 
 จากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

            

๒.  ติดตามผลการเสนอรายงานฯ ต่อกระทรวงเจ้าสงักัด             
3.  ศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง             
4.  น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณา             
5.  น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (หากมี)             
๖.  คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเอกสารการคดัเลือกเอกชน             
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P3.2 โครงการ
ปรับปรุงกฎหมาย
ล าดับรองและ
แนวทางปฏิบตัิเพื่อ
รองรับการด าเนินการ
ตามพระราชบญัญตัิ
การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ....  
(ฉบับปรับปรุง) 

1.  ศึกษา พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 กฏหมายล าดับรองและแนวทาง
 ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ป ี2556 และร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
 (ฉบบัปรับปรุง) ในการจดัท าแผนงานการปรับปรุงร่างกฏหมายล าดบัรอง
 และร่างแนวทางปฏิบตั ิ

             

2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับกฏหมาย หลักเกณฑ์และ
 แนวทางปฏิบตัิของไทยและต่างประเทศ เพื่อจดัท าร่างกฏหมายล าดับรอง
 และร่างแนวทางปฏิบตัิโดยใหส้อดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทนุฯ 
 (ฉบับปรับปรุง) 

                

3. ด าเนินการสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการน าร่าง พ.ร.บ. 
 ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) ไปถือปฏบิัต ิพร้อมทั้ง จัดท าสรุปผลความ
 คิดเห็น และปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองและร่างแนวทางปฏบิัติ 

              

4.  ด าเนินการจัดสัมมนารับฟัง ความคดิเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายล าดับ
 รองและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุง) 
 และจัดท าสรุปผลการรับฟงัความคดิเห็น 

              

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

              

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

1.  การด าเนินการจัดจา้งทีป่รึกษาในการสนับสนุน สคร. เก่ียวกับการ
 ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
 ในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) 

              

2.  การจัดท าแผนงานการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการให้
 เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) 
 ส าหรับปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนงานฯ) 
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3.  การจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการให้เอกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) 
 (การสัมมนาฯ) อย่างน้อย 2 คร้ัง 

             

4.  การจัดการสัมมนาฯ อยา่งน้อย 4 คร้ัง              
5.  การจัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการให้เอกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) 
 อย่างน้อย 5 คร้ัง และจดัท าผลสรุปการสัมมนาและสรุปผลความพงึพอใจ 
 และด าเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา 

              

6.  จัดการอบรมเก่ียวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนให้แก่บคุลากร สคร. 
 และหน่วยงานต่างๆ 

              

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

1.  การขออนุมัติโครงการและการด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ              
2.  จัดท าแผนการด าเนินการจัดท ากรอบในการประเมิน              
3.  จัดท ารายงานผลการศึกษาเบื้องต้น                
4.  จัดท าร่างกรอบในการประเมินและจดัสรรความเสีย่งรวมถึงผลตอบแทน                 
5.  ปรับปรุงร่างกรอบและจดัสัมมนา               

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
P4.1 โครงการพฒันา
บุคลากรตามแนวทาง 
SAMART 

1.  จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบตัิของบุคลากร สคร. ให้เป็น 
 SAMART 

               

2.  ประเมินบุคลากรตามหลักเกณฑ ์               
3.  จัดท าหลักสูตรและแผนการพฒันาบุคลากรตามแนวทาง SAMART                  
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4.  ด าเนินการตามแผนการพฒันาบุคลากรตามแนวทาง SAMART               
5.  ประเมินผลการพัฒนาบคุลากรตามแนวทาง SAMART              

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

1.  พัฒนาแบบส ารวจความผูกพันต่อองค์กรตามแนวทาง OHI                
2.  ด าเนินส ารวจความผูกพันต่อองค์กร              
3.  จัดท าแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กร               
4.  ด าเนินการตามแผน                  
5.  ประเมินผล              

P4.3 โครงการการ
ด าเนินการทางดา้น
จริยธรรมของ สคร. 

1.  จัดตัง้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 1.1 เสนอโครงสร้างการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

  
  

           

 1.2 เสนอแตง่ตั้งบคุลากรปฏิบตัิหน้าที่ในกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม              
2.  แตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า สคร. ชุดใหม ่
 2.1 เสนอแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า สคร. 

             

 2.2 ด าเนินการตามแนวทางข้อ 2.1               
 2.3 เสนอ ก.พ. พิจารณา              
 2.4 เวียนแจง้ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมประจ า สคร. ชดุใหม ่ทราบ              
3.  แผนการจัดท าคู่มือในการจัดซ้ือจัดจา้งตาม พ.ร.บ. จดัซ้ือจัดจ้างและ
 การบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    3.1 ด าเนินการรวบรวมเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่     
          3.1.1 พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
          3.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้างและ
    การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560     
          3.1.3 กฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจา้งและการบริหาร
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    พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560     
          3.1.4 หนังสือเวยีนที่เก่ียวข้องที่ออกตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจดัจ้าง
    และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    3.2. จัดท าคู่มือในการจดัซ้ือจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. จดัซ้ือจัดจา้งและการ
   บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอผู้บงัคบับญัชาพิจารณา  

               

    3.3. เวียนแจง้ส านักภายใน สคร. ใหถ้ือปฏบิัต ิเม่ือคู่มือได้รับความ
   เห็นชอบแล้ว 

               

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

1.  ก าหนดให้แต่ละส านักประชุมเพื่อร่วมเสนอกิจกรรมภายใต้คุณธรรม
 หลักของ สคร. ประจ าป ี2560 

            

2.  ฝุายบริหารทั่วไปรวบรวมความคดิเห็นเสนอให้คณะท างานขับเคลื่อน
 องค์กรคุณธรรมของ สคร. พิจารณา 

            

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

            

4.  ด าเนินกิจกรรมภายใต้คุณธรรมหลัก ทั่วทัง้องค์กร             
5. ฝุายบริหารทั่วไป ติดตามและประเมินผล และรายงานผลต่อ 
 คณะผู้บริหารระดับสูง 

            

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
P5.1 โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของ สคร. 
โดยใช ้IT 
  
  

1. E- Form 
 1.1 หารือร่วมกับส านักงานเลขานุการกรม 

            

 1.2 สรุปผลเสนอ 3M             
 1.3 พัฒนา e-Form             
2. E -  Saraban 
 1.1 ด าเนินการพฒันา 

                  



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. เร่ิมใช้ 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 จัดประกวดนวตักรรมรอบที่ 1             
 1.3 จัดประกวดนวตักรรมรอบที่ 2             
6. ใช้งาน G-chat              

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

1. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ              
2. ขออนุมัติโครงการ               
3. จัดซ้ือ/จดัจ้าง               
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 
 
      

 


