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    หน้า 
หัวข้อ 
 

บทน า    ๓ 
 

ส่วนที่ ๑  กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ........ ๔
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                    ๕ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร                     ๑๑ 

 

ส่วนที่ ๒  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ      ๑๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคข์องส านักงานคณะกรรมการ               ๑๔ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ         ๒๐ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ         ๓๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัด        ๓๓ 

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง         ๓๖  

ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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หัวข้อ 
                   หน้า                                                                                         
ส่วนที ่๓     รายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการ     ๔๐                              
                นโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพ 
และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  

เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้และได้รับ
การยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย
และมีคุณภาพ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ภาคผนวก              ๖๕ 
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บทน า 
 

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

ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดเป้าหมายการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถก าหนดผลผลิตที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับกลุ่มภารกิจ กระทรวงการคลัง แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ สคร. จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยก าหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตระดับกรมที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
ประกอบกับก าหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัดในระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นกระบวนการหนึ่ง 
ที่จะสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเป้าหมายจากยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  สคร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  
อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใด ให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้  

การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแล  
มิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร  

การน าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ 
รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชน 
จะได้รับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก 

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงิน 
การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
และจัดระบบภาษใีห้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม  

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
กรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้  
และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  
และการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

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

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม  
และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 

มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  

รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที ่มี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดท าบริการสาธารณะ  

รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์
ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน 

ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ 
กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน 
การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน 
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ 
หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ง  
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสั มฤทธิ์ของกฎหมาย 
ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพ่ือพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น 
พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอน 
ต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์  

คือ“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และมีเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ 
ในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมียุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ๖ ด้าน ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
(แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนหลักในการจัดท าแผนของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ 
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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๔. ไทยแลนด์ ๔.๐ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีแนวคิดในการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสสู่ “การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) และจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
และปรับเปลี่ยนวิธีการจาก “ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก” เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้น
จากกับดัก ๓ ประการ คือ ๑) กับดักรายได้ปานกลาง ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า และ ๓) กับดักความไม่สมดุล 
โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก ๓ ด้าน ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

๕. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (The Global Goals for Sustainable 
Development : SDGs) 

SDG เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ที่องค์การสหประชาชาติ 
ได้ก าหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย 
ซึ่งในส่วนของประเทศไทย SDGs ได้ถูกใช้ในการก าหนดเป็นเป้าหมายของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๖. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ข้อ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

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

๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน
และการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เ พ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ  
ที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก ากับดูแล รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพ่ือให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมี

มุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและปัญญาอย่างแท้จริง 
ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่าง
กระจาย ไม่กระจุก เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการสร้างและยกระดับ 
ผลิตภาพ 

กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ด้วย
การจัดสรรทรัพยากรชุดใหม่ 

กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ด้วยการเน้นความตระหนักและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ 
ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง 

ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

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

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

๘. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ

เป้าหมาย ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 
๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๖. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๙. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชน 

เข้าตรวจดูได้ 
 
 



๑๐ 
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๑๐. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

เป้าหมายที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปฏิรูปประสิทธิภาพระบบการเงินและตลาดทุน 
กลยุทธ์ ๔.๓ การปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการก ากับดูแลความมั่นคงและพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามการด าเนินการของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิจที่
ประสบปัญหา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ ๕.๒ การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เพ่ือลดต้นทุน

การประกอบการของภาคเอกชน 

เป้าหมายที่ ๓ การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ 
กลยุทธ์ ๘.๒ การพัฒนากรอบการจัดท างบประมาณ รวมถึงระบบการเบิกจ่าย

งบประมาณให้มีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งระดับรัฐบาล  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ ๘.๕ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าหมายที่ ๔ การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
และเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
ของกระทรวงการคลัง 

กลยุทธ์ ๙.๑ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมความรู้ความสามารถ จริยธรรม และขจัดการ
คอร์รัปชั่น 

กลยุทธ์ ๙.๒ การปรับโครงสร้างการด าเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง 
เพ่ือประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
 

๑๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

๑) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับ 
การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

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

๓) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

๔) ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

๑๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
สภาพแวดล้อมของ สคร. สามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis เพ่ือระบุ

ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และข้อจ ากัด ส าหรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑ เป็นหน่วยงานหลักตามกฎหมายในการก ากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของ
รัฐ และการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญและมีคุณค่า
ต่อประเทศชาติและประชาชน 

S๒ เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีสายการบังคับบัญชาสั้น 
ท าให้ส่งผ่านนโยบายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน 
และท าให้การเสนอความคิดเห็นของบุคลากร 
ส่งถึงผู้บริหารได้โดยง่าย 

S๓ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 

S๔ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างให้บุคลากร 
ได้แสดงความคิดเห็นและท างานใหม่ๆ 

S๕ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ 
ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการส่งเสริม
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

S๖ บุคลากรระดับผู้บริหารระดับกลางลงมา  
มีความสามัคคี สามารถปรึกษาหารือระหว่าง
หน่วยงานและท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

S๗ มีบุคลากรรุ่นใหม่จ านวนมาก ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ มีคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม และ

W๑ ขาดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน 
ให้เป็นเอกภาพ ขาดการประสานงานระดับผู้บริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ 

W๒ ให้ความส าคัญกับงานนโยบายเร่งด่วน ท าให้
ไม่สามารถให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรและ
พัฒนาบุคลากรในระยะยาว ท าให้องค์กรไม่เข้มแข็ง 

W๓ ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดติดกับการด าเนินการ
แบบเก่า (สื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นหนังสือ  
ไม่ใช้ระบบ IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) 

W๔ ขาดการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างเป็น
ระบบ 

W๕ มีอัตราการเข้า/ออก/โอนย้าย ของบุคลากร 
ทุกระดับสูง ท าให้ขาดผู้บริหารในระดับกลาง 

W๖ ขาดแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
เพ่ือรักษาบุคลากรไว้  

W๗ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ 
มีประสบการณ์เฉพาะด้านที่จ าเป็นในการพัฒนา
บทบาทตามภารกิจ 

W๘ ขาดแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการ (Succession Plan) และการทบทวน
สมรรถนะประจ าต าแหน่งงานให้ทันสมัย 



๑๒ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ท าให้เป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว 

S๘ มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อ 
การปฏิบัติงาน เช่น สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 

W๙ ระบบการจัดการฐานข้อมูลแลการจัดการ 
องค์ความรู้ (Knowledge Management) ยังไม่
ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญครบทุกด้าน  

W๑๐ ขาดการประชาสัมพันธ์งาน และการวิจัย 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O๑ มีช่องทางในการเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการผ่านคณะกรรมการระดับนโยบาย 
ซึ่งสามารถผลักดนันโยบายในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
เอกชน เช่น คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ เป็นต้น 

O๒ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์หลัก 
ของกระทรวงการคลังที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
และปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

O๓ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์หลัก 
ของกระทรวงการคลังที่สร้างโอกาสที่ท าให้เกิด 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

O๔ รัฐบาลมีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
มีจ านวนมาก ในขณะที่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณรัฐ 

O๕ มีแนวโน้มความต้องการภาคประชาชน 
ที่สนับสนุนการด าเนินงาน เช่น ต้องการ 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุณภาพการบริการที่ดี 

O๖ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
ในด้านต่างๆ สนับสนุนการปรับปรุงองค์กร 
ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

O๗ นโยบายระหว่างประเทศและการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดนโยบายใหม่ๆ ใน
เรื่องรัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุน 

T๑ มีความขัดแย้งด้านนโยบายและการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

T๒ มีความเสี่ยงจากการไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล 
ซึ่งส่งผลต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ 

T๓ มีความเสี่ยงที่ปริมาณงานที่นอกเหนือจาก
ภารกิจหลักจะมีจ านวนมาก ส่งผลต่องานประจ า 
และบุคลากร 

T๔ ความเสี่ยงในการถูกปรับลดบุคลากร 
และงบประมาณ 

T๕ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ของมาตรฐานสากลที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ เช่น  
ด้านการจัดการองค์กร หลักเกณฑ์และแนวทาง 
ในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี 

T๖ มีความเสี่ยงที่บุคลากรไม่สามารถปรับตัวไม่ทัน
ตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงรวมเร็ว 
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ส่วนที่ ๒ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

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

กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบ ายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของ สคร. ดังนี้ 

๑. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหาร 
และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 

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

๓. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหาร 
และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 

๔. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่ รัฐถือหุ้นต่ ากว่า 
ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน (Mission) 

บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 
และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ สคร. ๔.๐ พลัส (SEPO 4.0+) ส าหรับปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ SEPO ๔.๐+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไทยแลนด์ ๔.๐ และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
มาใช้เป็นกรอบแนวคดิในการพัฒนายุทธศาสตร์ SEPO ๔.๐+ ซ่ึงประกอบด้วย ๕ หลักการส าคัญ ได้แก่  

๑. Strategy มียุทธศาสตร์ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ 
Thailand ๔.๐ 

๒. Efficiency การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยการพัฒนา
ระบบการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเน้นธรรมาภิบาล มีกระบวนการด้านหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนและกระชับ ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
นวัตกรรมทีส่อดรับกับไทยแลนด์ ๔.๐ และแผน Digital Economy  

๓. Partnership การท างานร่วมกับทุกภาคส่วน เน้นกลไกประชารัฐ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน 
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๔. Organization พัฒนาคน สคร. ให้เป็น “SAMART” ได้แก่ Skill – Attitude – Morale – 
Appearance – Reliability – Teamwork และมีความสุข ปรับปรุงกระบวนงานให้กระชับ สอดรับกับ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ “Do Less For More” ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรม  

๕. Plus ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรลุตามพันธกิจ 

ในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงาน ๕ ด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
๑. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล 
กลยุทธ์ 
๑.๑ จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ร ัฐว ิสาหกิจ  เพื ่อก าหนดทิศทางและบทบาท 

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๑.๒ ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
 
๒. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพของประเทศอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
๒.๑ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของ

แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

๒.๒ พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย
การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

๒.๓ พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการ
ขององค์กร 

๒.๔ เสริมสร้างความรู้ความสามารถรอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสร้าง
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดันให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ การด าเนินการ
และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒.๕ พัฒนาระบบการก ากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง  

๒.๖ เสนอแนะนโยบายและการแก้ไขปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา 
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

 
๓. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
กลยุทธ์  
๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น

เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน 
เท่าท่ีจ าเป็น 

๓.๒ พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนด
ค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

๓.๓ พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

๓.๔ สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ภายในองค์กร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 

เป้าประสงค์   
๑. กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

กลยุทธ์ 
๑.๑ พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น 

ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 
 

๒. การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์  
๒.๑ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
๒.๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
๒.๓ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ 
 
 
 
 



๑๗ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์  
๑. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
๑.๑ ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึน 
๑.๒ พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือ

ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น 
๑.๓ ส่ง เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 

ในกระบวนการร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 
 

๒. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่ง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

กลยุทธ์   
๒.๑ พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม

ระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์  
๑. บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SAMART 

กลยุทธ์ 
๑.๑ จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด 

ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้ว ัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART 
รวมทั้งน าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

๑.๒ เพ่ิมศักยภาพ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART  
๑.๓ ก าหนด พัฒนา และประเมินสมรรถนะเฉพาะ(Competency) ให้ชัดเจน

และเหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
 
๒. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ 
๒.๑ พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
๒.๒ ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
๒.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 
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๓. บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ์ 
๓.๑ เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร สคร.  
๓.๒ จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายใน

องค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
๓.๓ จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร  

ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร.  
๓.๔ จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และอธิบายได้ 
๓.๕ ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพ่ือลดการใช้ 

ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ  
ของงาน 

๓.๖ จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
๑. กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔  

กลยุทธ์ 
๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๒ พัฒนา Platform ใช้ IT และนวัตกรรม ในการพัฒนากระบวนการท างาน

เพ่ือสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ 
๑.๓ พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กร

อย่างทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
๑.๔ บริหารจัดการงานพัสดุเพ่ือให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

 
๒. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔  
กลยุทธ์ 
๒.๑ พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย (User 

Friendly) และมีขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วม

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

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 
 



๑๙ 
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๓. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔  

กลยุทธ์ 
๓.๑ ลดจ านวนการส่งบันทึกภายในระหว่างส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน ให้น้อยลง

จนไม่มีการส่งบันทึกภายใน 
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
๓.๓ จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
๓.๔ จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหาร

รัฐวิสาหกิจที่ทันการณ์และปลอดภัย 
๓.๕ ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ

ของ สคร. เพิ่มข้ึน 
 
 



๒๐ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือก าหนดทิศทางและบทบาทของ
รัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
- ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
มีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการ 
ในแต่ละปีท่ีตอบสนองกับแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทาง 
การด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศและนโยบาย
รัฐบาล 

๑. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและเสนอต่อ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) เพ่ือเห็นชอบ 
 

นโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกิจ 

- สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุน 
ที่ความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุน 
ที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
ลงทุนและศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ  
และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงิน 
การคลัง 

รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
ครอบคลุมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

๒. การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ  
และกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ  
๑ – ๓ 

๓. การติดตามเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจและกิจการ 
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

จ านวนเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน 
จากรัฐวิสาหกิจและกิจการ 
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
 

ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
และกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ  
๑ – ๓ 



๒๑ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ
ชดเชยการด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
ครอบคลุมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

๔. โครงการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ(PSO) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ 

ระดับความส าเร็จในการพิจารณา
การอุดหนุนบริการสาธารณะ 
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ  
และกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ  
๑ – ๓ 

- พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก 
แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ 
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้กรรมการ
และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการ
ขององค์กรจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
รอบด้านให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ  
เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ และเพ่ือให้สามารถผลักดัน 
ให้องค์กรพัฒนาการให้บริการ  
การด าเนินการและบริหาร 
- พัฒนาระบบการก ากับดูแลและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
ครอบคลุมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

๕. การก าหนดทักษะ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Skill Matrix) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
Skill Matrix น าเสนอต่อ คนร.  
และน าไปใช้ในการสรรหากรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
 
 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

๖. โครงการเสริมสร้างระบบ 
ธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(จัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 



๒๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- เสนอแนะนโยบายและการแก้ไข
ปัญหาส าหรับรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา 
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
ครอบคลุมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

๗. การติดตามการด าเนินการตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ได้แก่ 

๑) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

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

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

ระดับความส าเร็จของการติดตาม
การด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง 
 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ  
และกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ  
๑ – ๓ 

- ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน เท่าที่จ าเป็น 

รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

๘. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ระดับความส าเร็จในการผลักดัน
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  

ส านักกฎหมาย 

๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา
ระบบค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จของการศึกษา
ระบบค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

ส านักกฎหมาย 

๑๐. โครงการปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระดับความส าเร็จของการศึกษา
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

ส านักกฎหมาย 



๒๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ๑๑. การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท า
หลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติตามแนวทาง 
ของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
ก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ... 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
หลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติตามแนวทาง 
ของร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... 
 

ส านักกฎหมาย 

- พัฒนาระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนงานที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบาย
รัฐบาล และค่าตอบแทนด้านแรงจูงใจที่
เหมาะสม 

รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

๑๒. โครงการการปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
รายงานผลการศึกษาการปรับปรุง
ระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ส านักก ากับ 
และประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

๑๓. โครงการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ
ของพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
รายงานผลการศึกษาการปรับปรุง
ระบบแรงจูงใจของพนักงานและ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ส านักก ากับ 
และประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

๑๔. โครงการการส่งเสริมการสร้าง
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน (SOE Award) 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม 
และสนับสนุนระบบประเมินผล 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ส านักก ากับ 
และประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

 



๒๔ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์เพ่ือรองรับ
การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเปน็ 
ต้องถือครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ 
ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

๑. โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก :  
การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลัง
ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง 

ระดับความส าเร็จในการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ  

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
- บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุก
อย่างเป็นระบบ 

การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 

๒. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

- พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน
พัฒนาประเทศ 

การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 

๓. โครงการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุนฯ) 

ระดับความส าเร็จในการแปลงสภาพ
กองทุนฯ ตามแนวทางการด าเนินงาน
ที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี 

ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 

๔. การจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) 

ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งและ
ระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future Fund) 

ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจและ
ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ 
ของรัฐ 



๒๕ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับ
การยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
เพ่ือขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการ 
ร่วมลงทุนเพ่ิมขึ้น 

โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุน
ต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม 
ที่เพ่ิมขึ้น 

๑. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

- พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือ
ด้านการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิด
โครงการร่วมลงทุนได้มากข้ึน 

โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุน
ต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม 
ที่เพ่ิมขึ้น 

๒. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือทบทวน
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
(พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) 

ระดับความส าเร็จในการทบทวน 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุน ปี ๒๕๕๖ 
 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๓. ด าเนินมาตรการเร่งรัดโครงการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP 
Fast Track) อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาภายใต้มาตรการ  
PPP Fast Track 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๔. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท า
เครื่องมือสนับสนุนการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Solution) 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
เครื่องมือสนับสนุนการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(PPP Solution) 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

- พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรร
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม
ระหว่างรัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง

โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่ง
ความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับ 

๕. โครงการศกึษาความคุ้มค่าในการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า 
แนวทางการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กองส่งเสริม 
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 



๒๖ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ของแต่ละฝ่าย โดยไม่ก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลัง
ภาครัฐ 

หลักวินัยการเงินการคลัง 



๒๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
บุคลากรในการเป็น SAMART และ
ตัวชี้วัด 
ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์
และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากร 
ในการเป็น SAMART รวมทั้งน าไปใช้ 
ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 
- เพ่ิมศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
ให้กับบุคลากร ให้เป็น SAMART  
- ก าหนด พัฒนา และประเมิน
สมรรถนะเฉพาะ(Competency)  
ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับ 
แต่ละต าแหน่งและระดับ  

บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SAMART 
 

๑. การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (HRD/HRM) 

ร้อยละผลส าเร็จในการจัดท า 
ผลการศึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนา
ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล 
ของ สคร. 

ส านักงาน
เลขานุการกรม
และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

๒. โครงการอบรม สัมมนา พัฒนา
บุคลากร สคร.  

๑) โครงการโรงเรียน สคร. 
 
๒) โครงการพัฒนาบุคลากร สคร.  

ในการวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน 
 
๓) พัฒนาบุคลากรของ สคร.  

ด้านภาษาอังกฤษ  
 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ 
การเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา 
พัฒนาบุคลากร สคร.  
 
 
 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 
และกองส่งเสริม
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
 

- พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คน
ในองค์กร 
- ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็น
ความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อน
องค์กร 
- พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ในการท างานให้ดีขึ้น 

บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร  ๓. การจัดท ากิจกรรมการสร้างความสุข 
ในที่ท างาน (Happy Workplace)  

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
กิจกรรมการสร้างความสุขในทีท่ างาน 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 



๒๘ 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- เสริมสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากร สคร.  
- จัดให้มีกฎบัตร/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ 
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมภายใน
องค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
- จัดให้มีกลไกการรับฟังความคิดเห็น 
ข ้อ เสนอแนะจากภายนอกองค ์กร 
ในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม 
ธรรมาภิบาลของบุคลากร สคร.  
- จัดให้มีกรอบ/หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้
การตัดสินใจของผู้บริหาร สคร. โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และอธิบายได ้
- ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการ
ท างานของบุคลากร เ พ่ือลดการใช้ 
ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหา
ผลประโยชน์ มุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานและคุณภาพของงาน 
- จัดให้มีประเมินผลการท างานของ
บุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและจริยธรรม  ๔. โครงการคนคุณธรรมของ สคร. ร้อยละความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมความรู้ความสามารถ จริยธรรม 
ขจัดการคอร์รัปชั่น และเพ่ิมความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของภาครัฐ 

ส านักงาน
เลขานุการกรม
และกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 



๒๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์/ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
- พัฒนา Platform ใช้ IT และนวัตกรรม 
ในการพัฒนากระบวนการท างาน 
เพ่ือสนับสนุนและติดตามการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ –๔ 
- พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ 
ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่าง
ทันการณ์ น่าเชื่อถือได้ 

กระบวนการท างานของ สคร. สนับสนุน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔  
 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหาร PMQA  รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามตัวชี้วัด PMQA  

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

๒. โครงการ Reengineering 
๑) สร้าง Digital Platform  
๒) มีระบบ G-Chat 
๓) มีระบบ Streamline งาน 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดให้มี
เครื่องมือตามโครงการ 
Reengineering 

- คณะท างาน 
Reengineering  
- กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
บริหาร 
- ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- พัฒนาระบบ GFMIS-SOE และ 
PFMS-SOE ให้เป็นระบบที่ใช้งานง่าย 
(User Friendly) และมีข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้อง
ใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
- พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จ าเป็นต่อ
การตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้
ข้อมูล 

มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ 

๔) มีระบบ Open Data 
 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดให้มี
เครื่องมือตามโครงการ 
Reengineering 

- คณะท างาน 
Reengineering  
- กลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
บริหาร 
- ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



๓๐ 
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กลยุทธ์/ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

- พัฒนาระบบการจัดการ จัดเก็บ รักษา 
และสืบค้นข้อมูล (Data/Information/ 
Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอื้อประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน 

มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ 

๓. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ 
ควบคุม และป้องกันการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 
สคร. 

ระบบบริหารจัดการ ควบคุม และ
ป้องกันการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายแล้วเสร็จ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔. การจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระบบเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง 
(Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายของ สคร. ระหว่างอาคาร 
SME Bank Tower และอาคาร
กรมบัญชีกลาง ๓ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕. การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตองค์กร
และเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ของ สคร. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เครือข่ายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่ายสื่อสารประเภทองค์กร
ความเร็วสูง ติดตั้ง ณ สคร. ชั้น ๖ 
อาคารกรมบัญชีกลาง ๓ 
กระทรวงการคลัง แล้วเสร็จ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๖. โครงการจ้างบ ารุงและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย 
และซอฟต์แวร์ ของ สคร. 

ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย 
และซอฟท์แวร์ ของ สคร. สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๗. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๘. การจัดการข้อมูล (Knowledge 
Management) 

ร้อยละความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
ตามแผนงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบบริหาร 
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กลยุทธ์/ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  ๙. โครงการยกระดับแพลตฟอร์ม 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน 
ของ สคร.  

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
ระบบงานภายในด้านระบบจัดการ
เอกสาร (E-filing) บูรณาการข้อมูล
และบริการหน่วยงานภายใน โดยใช้
แบบฟอร์มกลาง (Single Form)  
และระบบติดตามแผนงาน/โครงการ 
(Tracking System) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑๐. โครงการสร้างความมั่นคงของ
ระบบข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจ 
 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ
โครงการสร้างความมั่นคงของระบบ
ข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ
เป้าหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
- ประชาสัมพันธ์ ให้รัฐวิสาหกิจและ
ประชาชนรู้จั ก สคร.  และรับทราบ
ภารกิจของ สคร. เพิ่มข้ึน 

มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ 

๑๑. โครงการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ 
นโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
และกิจกรรม สคร.  

ส านักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 



๓๒ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดของ สคร. 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทาง 
การด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศและนโยบาย
รัฐบาล 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและ
เสนอต่อ คนร. เพื่อเห็นชอบ 
 

๒. รัฐวสิาหกิจสามารถให้บริการ 
และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
อย่างครอบคลุมตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา 
และเพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

- ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
- จ านวนเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการ 
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
- ระดับความส าเร็จในการพิจารณาการอุดหนุนบริการสาธารณะ 
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท า Skill Matrix น าเสนอต่อ คนร. 
และน าไปใช้ในการสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ 
- ระดับความส าเร็จของการติดตามการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง 

๓. รัฐวสิาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

- ระดับความส าเร็จในการผลักดันพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  
- ระดับความส าเร็จของการศึกษาระบบค่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
- ระดับความส าเร็จของการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ ตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... 
- ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการศึกษา 
การปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
- ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ารายงานผลการศึกษา 
การปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
- ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบประเมินผล 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

๔. กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์
ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

- ระดับความส าเร็จในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

๕. การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐ 
- ระดับความส าเร็จในการแปลงสภาพกองทุนฯ ตามแนวทาง 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
การด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
- ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งและระดมทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future 
Fund) 

๖. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุน
ต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม 
ที่เพ่ิมขึ้น 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- ระดับความส าเร็จในการทบทวน พ.ร.บ. ร่วมลงทุน ปี ๒๕๕๖ 
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเป็นไปตาม 
กรอบระยะเวลาภายใต้มาตรการ PPP Fast Track  
- ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าเครื่องมือสนับสนุน 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Solution) 

๗. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่ง 
ความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงิน
การคลัง 

- ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ 

๘. บุคลากร สคร. ทุกคนเป็น SAMART - ร้อยละผลส าเร็จในการจัดท าผลการศึกษาการพัฒนา 
ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของ สคร. 
- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการอบรม 
สัมมนา พัฒนาบุคลากร สคร. 

๙. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร  - ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ากิจกรรมการสร้างความสุข 
ในที่ท างาน 

๑๐. บุคลากร สคร. มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

- ร้อยละความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมความรู้
ความสามารถ จริยธรรม ขจัดการคอร์รัปชั่น และเพ่ิม 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 

๑๑. กระบวนการท างานของ สคร. 
สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ - ๔ 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด PMQA  
- ร้อยละความส าเร็จในการจัดให้มีเครื่องมือตามโครงการ 
Reengineering 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑๒. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔ 

- ระบบบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายแล้วเสร็จ 
- ระบบเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง (Dark Fiber) เพ่ือเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายของ สคร. ระหว่างอาคาร SME Bank Tower 
และอาคารกรมบัญชีกลาง๓ ชั้น ๖ แล้วเสร็จ 
- เครือข่ายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร
ประเภทองค์กรความเร็วสูง ติดตั้ง ณ สคร. ชั้น ๖ อาคาร
กรมบัญชีกลาง ๓ กระทรวงการคลัง แล้วเสร็จ 
- ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และซอฟท์แวร์ ของ สคร. 
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. 
- ร้อยละความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน 
- ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบงานภายในด้านระบบ
จัดการเอกสาร (E-filing) บูรณาการข้อมูลและบริการหน่วยงาน
ภายใน โดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single Form)  
และระบบติดตามแผนงาน/โครงการ (Tracking System) 
- ร้อยละความส าเร็จของโครงการโครงการสร้างความมั่นคง 
ของระบบข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจ 

๑๓. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ 

- ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานและกิจกรรม สคร. 
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ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติราชการส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ สคร. แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
เป้าหมายที่ ๒ การสนับสนุน
ศักยภาพและความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปฏิรูป
ประสิทธิภาพระบบการเงินและ
ตลาดทุน 

ยุทธศาสตร์ ๒ : บริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 

๑. โครงการบริหารหลักทรัพย์ 
เชิงรุก : การจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่กระทรวงการคลังไม่มีความจ าเป็น
ในการถือครอง 
๒. การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
๓. โครงการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานของกองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง  
๔. การจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปฏิรูป 
การส่งเสริมภาคเอกชนในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการ
ด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ 
และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๑. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 
๒. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ทบทวนพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. รว่มลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖) 
๓. ด าเนินมาตรการเร่งรัดโครงการ 
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) อย่างต่อเนื่อง 
๔. โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
๕. โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาในการ
จัดท าเครื่องมือสนับสนุนการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
(PPP Solution) 

เป้าหมายที่ ๓ การรักษา 
ความยั่งยืนทางการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปฏิรูป
กฎหมายการคลังและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาและยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพ
และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

๑. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ 
๒. การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ 



๓๗ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ สคร. แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

การคลังของประเทศ ๓. การติดตามเงินน าสง่รายได้แผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจและกิจการ 
ที่กระทรวงการคลงัถือหุ้นต่ ากวา่ 
ร้อยละ ๕๐ 
๔. โครงการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ(PSO) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
๕. การก าหนดทักษะ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) 
๖. โครงการเสริมสร้างระบบ 
ธรรมาภิบาลของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (จัดท าบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
๗. การติดตามการด าเนินการ 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ  
๗ แห่ง 
๘. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๙. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา
ระบบค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
๑๐. โครงการปรับปรุง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑. การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท า 
หลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติตามแนวทาง 
ของร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... 
๑๒. โครงการการปรับปรุง 
ระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 



๓๘ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ สคร. แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๓. โครงการปรับปรุงระบบ
แรงจูงใจของพนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
๑๔. โครงการการส่งเสริมการสร้าง
ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน (SOE Award) 

เป้าหมายที่ ๔ การเป็นองค์กร
ต้นแบบในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและ 
เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การส่งเสริม
ความโปร่งใสและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาบุคลากร 
สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  

๑. การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (HRD/HRM) 
๒. โครงการอบรม สัมมนา พัฒนา
บุคลากร สคร.  
๓. การจัดท ากิจกรรมการสร้าง
ความสุขในที่ท างาน (Happy 
Workplace)  
๔. โครงการคนคุณธรรมของ สคร. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนากระบวนงาน
ของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
PMQA 
๒. โครงการ Reengineering 
๓. โครงการจัดหาระบบบริหาร
จัดการ ควบคุม และป้องกันการ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย สคร. 
๔. การจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง (Dark Fiber) ของ สคร. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตองค์กร
และเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ของ สคร. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. โครงการจ้างบ ารุงและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของ สคร. 
๗. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. 
๘. การจัดการข้อมูล (Knowledge 
Management) 
๙. โครงการยกระดับแพลตฟอร์ม
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ



๓๙ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ สคร. แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ภายในของ สคร. 
๑๐. โครงการสร้างความมั่นคง 
ของระบบข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจ 
๑๑. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจนโยบายพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 



๔๐ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
พัฒนาและยกระดบั
ธรรมาภิบาล 
ในรัฐวิสาหกิจ 
ให้มีคุณภาพ 
และสามารถเตบิโต
ได้อย่างยั่งยืน 

๑. การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
 

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจได้รับ
ความเห็นชอบ
จาก คนร.  
 

๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ภาพรวม 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. หารือ สศช. กระทรวงเจ้าสังกัดและ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกจิ 
(PAC) 

            

๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
ภาพรวมตอ่คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

            

๔. จัดท าบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
สาขาอุตสาหกรรมละพาณิชยกรรม และ
สาขาพลังงาน 

            
 

๕. เสนอบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
สาขาอุตสาหกรรมละพาณิชยกรรม และ
สาขาพลังงาน ต่อ คนร 

            

๖. จัดท าบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สาขาสื่อสาร และ
สาขาเกษตร 

            

๗. เสนอบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สาขาสื่อสาร และ
สาขาเกษตร ต่อ คนร. 

              

๘. จัดท าบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลย ี
สาขาสาธารณูปการ สาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ

              

๙. เสนอบทบาทและทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลย ี
สาขาสาธารณูปการ สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อ คนร. 

              

๑๐. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกจิฉบับ
สมบูรณ์เสนอ PAC และ คนร. 

              

๑๑. รัฐวิสาหกจิน าไปใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานและก าหนดทิศทางองค์กร 
ในการจัดท าแผนวิสาหกิจระยะ ๕ ป ี

              



๔๒ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

๒. การตดิตาม 
การเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

รายงานการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ และ
มีการด าเนินการ
เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
ในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจ
เบิกจ่ายลา่ช้า 

๑. ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนและการ
ก่อหนี้ ของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ PFMS-
SOE และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเป็น
ประจ าทุกเดือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ AO 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ
และ 
กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑-๓ 

๒. รายงานผลการติดตามการเบิกจ่าย 
งบลงทุนและสถานการณ์ก่อหนี้รัฐวิสาหกิจ 

            

๓. วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

            

๔. จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ AO  
ถึงความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

            

๕. จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ กรณีที่การเบกิจ่ายล่าชา้ 

            

๓. การติดตามเงินน าส่ง
รายไดแ้ผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจ 
และกิจการที่
กระทรวงการคลังถือหุ้น
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

เงินน าส่งรายได้
แผ่นดินสามารถ
จัดเก็บได้ 
ตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว ้

๑ ก ากับ ติดตามและรายงานผลการน าส่ง
รายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและจัดท ารายงานผลการน าส่ง
รายได้แผ่นดินเป็นรายเดือน 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ
และ 
กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑-๓ 

๒ ส ารวจข้อมูลทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อน ามาก าหนดเป้าหมายรายได้น าส่งรายได้
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ๖๑ ในแต่ละ
เดือน 

             

๓ สร้างความเขา้ใจเป้าหมายและช่วงเวลา
การน าส่งรายได้แผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
รัฐวิสาหกิจ 

              

๔. โครงการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ
(PSO) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

รัฐวิสาหกิจ 
ผู้ให้บริการ
สาธารณะได้รับ
การอุดหนุน
อย่างเป็นธรรม 
และลดภาระ 
ทางการเงิน 
จากการถูกจ ากัด
ค่าบริการ 
ให้ต่ ากวา่ต้นทุน 

๑. กระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ     
ให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

            ๕.๙๐ ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ
และกอง
พัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑-๓ 

๒. พิจา รณาข้อ เสนอการขอรับ เ งิน
อุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปี ๒๕๖๑ 

            

๓. การจัดท าบันทึกขอ้ตกลงการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

            

๔. รายงานผลการให้บริการสาธารณะ
ประจ าปี ๒๕๖๐ (ครึ่งปี) 

            



๔๓ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

๕. การก าหนดทักษะ 
ความรู้ ความเชีย่วชาญ
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(Skill Matrix) 

กระทรวง 
การคลัง มี Skill 
Matrix เพื่อใช้
ประกอบ 
การพิจารณา 
สรรหากรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดท า Form 
มาตรฐานในการก าหนดทักษะ ความรู ้
ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ ๒. น าเสนอคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในหลักการการก าหนด Skill Matrix 

            

๓. แจ้งเวียนรัฐวิสาหกิจให้จัดท า Skill 
Matrix  

            

๔. จัดท าสรุป Skill Matrix   
ของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง 

            

๕. น าเสนอ ผอ. สคร. เพื่อให้ความเห็นชอบ             

๖. น าเสนอ คนร.             

๖. โครงการเสริมสร้าง
ระบบธรรมาภิบาล 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(จัดท าบญัชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 

มีประกาศบัญชี
รายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

ประชุมคณะกรรมการจัดท าบัญชีรายชือ่
กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรและ
เพื่อขึ้นบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกจิ 

            ๐.๘๐ ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๗. การตดิตามการ
ด าเนินการตามแผนฟื้นฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจ  
๗ แหง่ 
๑) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย 
๒) ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 
๓) บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
๔) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 
๕) การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 
๖) องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

ผลการ
ด าเนินงาน รส. 
ดีขึ้น 

๑. ติดตามการด าเนินงานตามมต ิคนร. 
และแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐและ
กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑ – ๓ 

๒. ประเมินผลการด าเนินการ 
ตามแผนการแก้ไขปัญหา 

             

๓. รายงานผลให้ คนร. ทราบ 
(การประชุม คนร. ไม่สามารถก าหนด
ช่วงเวลาได้) 

            - 



๔๔ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

๗) บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
๘. การผลักดัน 
ร่างพระราชบญัญตั ิ
การพัฒนาก ากับดแูลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... 

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

กรอบการด าเนินการฝ่ายบรหิาร - ส านัก
กฎหมาย ๑. คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณา             

๒. เสนอร่างกลับไปยังคณะรัฐมนตรี             

๓. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบส่ง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

            

กรอบการด าเนินการฝ่ายนิติบญัญตั ิ

๔. ชี้แจงวิป สนช.             

๕. สนช. วาระที ่๑ (ลงมติรับร่าง/ตั้ง กมธ)             

๖. สนช. วาระที ่๒ (ประชุมกรรมาธกิาร)             

๗. สนช. วาระที่ ๓ (ลงมติให้ใช้เป็นกฎหมาย)             

๘. ทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย             

๙. โครงการจ้าง 
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
ระบบค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการ 
คลังมีหลักเกณฑ์
การก าหนด
ค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน ์
คณะกรรมการ 
และผู้บริหาร
สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ 

๑. ขออนุมัติโครงการฯ ต่อ ผอ. สคร.             ๗.๐๐ 
 

ส านัก
กฎหมาย 
 ๒. ด าเนินการจัดจา้งที่ปรึกษาฯ             

๓. ที่ปรึกษาศึกษาระบบคา่ตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ 

            

๔. ด าเนินการตรวจรับผลงานที่ปรกึษาฯ             

๕. ขอความเห็นชองหลักเกณฑ์ต่อ ผอ. สคร.             

 ๑๐. โครงการปรับปรุง
พระราชบญัญตั ิ
คุณสมบัตมิาตรฐาน
ส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม 
 

กระทรวง 
การคลังมี
พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติ
มาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการ 
และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  

๑. ศึกษา รวบรวม             - ส านัก
กฎหมาย ๒. จัดท าประเด็นแก้ไขเสนอ ผอ. สคร.             

๓. จัดท าร่างพระราชบญัญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจฯ ฉบับปรับปรุง 

            

๔. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ 

            



๔๕ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ
ปรับปรุง) 
ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

ฉบับปรับปรุง 

๕. ขอความเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ฉบับปรับปรงุ  
ต่อ กระทรวงการคลัง/ครม. 

            

   ๖. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจฯ ฉบับปรับปรุงประกาศใช ้

              

 ๑๑. การจา้งทีป่รึกษา 
เพื่อจัดท าหลักเกณฑ ์
การประเมินผลบรรษัท
วิสาหกิจแหง่ชาต ิ
ตามแนวทาง 
ของร่างพระราชบญัญตัิ
การพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ... 

หลักเกณฑ ์
การประเมินผล
บรรษัทวิสาหกจิ
แห่งชาติ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             ๗.๓๐ 

 
ส านัก
กฎหมาย 
 

 ๒. ด าเนินการจัดจา้งที่ปรึกษา              

 ๓. ที่ปรึกษาศึกษาและจัดท าหลกัเกณฑ ์
การประเมินผลบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 

            

 ๔. ด าเนินการตรวจรับผลงานที่ปรกึษา             

 ๑๒. โครงการ 
การปรับปรุง 
ระบบประเมินผล 
การด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 
 

รายงานผล
การศึกษาการ
ปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจที่
รองรับร่าง 
พระราชบัญญัต ิ
การพัฒนา การ
ก ากับดแูลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... 
 

๑. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานการศึกษาขั้นต้น 
(Inception Report) 

            ๘.๐๐ 
(เงินฝาก

ค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น
๑๐% ของ

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) 

ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ  
และกอง
พัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑ – ๓ 

๒. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานการศึกษาขั้น
กลาง (Interim Report) 

            

๓. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

            

๔. ที่ปรึกษาจัดท าคู่มือแนวทางการ
ประเมินผลการด าเนินการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

            

 ๕. จัดการสัมมนาเพือ่สร้างความเข้าใจ
และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงระบบประเมินผลฯ 

              

 ๖. สรุปผล 
 
 
 

              



๔๖ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

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

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

 ๑๓. โครงการปรับปรุง
ระบบแรงจูงใจของ
พนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 
 

รายงานผล
การศึกษาการ
ปรับปรุงระบบ
แรงจูงใจของ
พนักงานและ
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ  
ต่อ ผอ. สคร. 

๑. ขออนุมัติจัดจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา 
การปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงาน
และกรรมการรัฐวิสาหกิจตามแนวทาง 
ที่ สคร. ก าหนด 

            ๔.๕๕๙ 
 

ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

 ๒. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาเพื่อ 
ศึกษาการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ 
ของพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

            

 ๓. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานการศึกษาขั้นต้น             

 ๔. ทีป่รึกษาจัดท ารายงานการศึกษาขั้นกลาง             

 ๕. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์             

 ๖. จัดสัมมนา             

 ๑๔. โครงการ 
การส่งเสริมการสร้าง
ประสิทธภิาพรัฐวิสาหกิจ
ผ่านระบบแรงจูงใจ 
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (SOE 
Award) 

งานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าป ี

๑. ขออนุมัติจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

            ๓.๐๐ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าป ี๒๕๖๐  
แล้วเสร็จ 

            

 

 ๓. คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ประชมุ
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว ้

            

๔. จัดจ้างบริษัทผู้รับจัดงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๐ 

              

๕. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าป ี๒๕๖๐ 

              

 



๔๗ 

 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
บริหารจดัการ
หลักทรัพย์ของรัฐ
อย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธภิาพ  
เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสดุ 
แก่ประเทศ 

๑. โครงการบรหิาร
หลักทรัพย์เชงิรุก :  
การจ าหน่ายหลักทรัพย ์
ที่กระทรวงการคลัง 
ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

สามารถจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่ไม่มี
ความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

๑. ส่งรายงานผลการตรวจสอบสถานะ 
(Due Diligence) รายงานประเมิน 
มูลค่าหุ้น จ านวน ๘ แห่ง 

            ๙.๕๕ ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ ๒. ส่งรายงานประเมินมูลค่าหุ้นจ านวน ๘ แห่ง             

๓. ส่งรายงานประเมินมูลค่าหุ้นจ านวน ๘ แห่ง             

๔. ที่ปรึกษาส่งรายงานขั้นตอนและวิธี
จ าหน่าย 

            

๕. ตรวจรับงานที่ปรึกษา และขออนุมัต ิ
ต่อ รมว. กค. ในการจ าหน่าย  

            

๖. ด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย ์             

๗. รายงานผลการจ าหนา่ยต่อ
กระทรวงการคลังและถ่ายทอดความรู้ 
ต่อเจ้าหน้าที ่สคร.  

            

๘. รายงานผลการน าเสนอต่อ รมว. กค.             

 ๒. การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 

มีแผน
ยุทธศาสตร์ 
การบริหาร
จัดการ
หลักทรัพย ์
ของรัฐ 

๑. รวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของรัฐ ในปัจจุบัน 
และที่ผ่านมาในอดีต เช่น เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการถือครอง กฎระเบียบ
ต่างๆ รูปแบบการบริหารจัดการ และ
สถานะในปัจจบุัน 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

   ๒. จัดกลุ่มหลักทรัพย์ของรัฐ 
ในปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ
การบริหารจัดการของแต่ละกลุ่ม
หลักทรัพย ์

              

   ๓. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
 

              

   ๔. ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐเบื้องต้น 
 

              



๔๘ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

   ๕. น าร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐเสนอแก่คณะผู้บริหาร 
และเจ้าหนา้ที่ สคร. พิจารณาให้ความเห็น
เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผนแม่บทฯ 

             ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

   ๖. จัดท าแผนแมบ่ทการบริหารจัดการ
หลักทรัพย์ของรัฐท่ีสอด คล้องเหมาะสม
กับสถานะของหลักทรัพย์แต่ละกลุ่ม
ตลอดจนบริบทของประเทศไทยในปัจจบุัน
และน าเสนอผู้มีอ านาจพจิารณา 

              

   ๗. จัดท ารูปเล่มแผนแม่บทการบริหาร
จัดการหลักทรัพย์ของรัฐ และเผยแพร่
ให้กับเจ้าหนา้ที่ สคร. เพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

              

 ๓. โครงการก าหนด 
แนวทางการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมวายภุักษ์ 
หนึ่ง (กองทุนฯ) 

ได้แนวทางการ
ด าเนินงานของ
กองทุนฯ ใหม ่

๑. น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๒. ประชุมหารือกับหนว่ยงานที่เกีย่วกับ
การด าเนินการแปรสภาพกองทุนฯ  
ตามแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

            

๓. ด าเนินการแปลงสภาพกองทุนฯ  
ตามแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

            

 ๔. การจัดตั้งและระดม
ทุนผ่านกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future 
Fund) (กองทุน TFF) 

การจัดตั้งและ
ระดมทุนผ่าน
กองทุน TFF 

๑. คณะที่ปรึกษาฯ ศึกษาหาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่จะน าเข้ามาระดมทนุ  

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
และส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๒. แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อน า
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาระดมทุน 

            

๓. น าเสนอโครงสร้างรูปแบบกองทุน TFF 
และโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่อ
คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ  

            

๔. น าเสนอโครงสร้างรูปแบบกองทุน TFF 
และโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

            



๔๙ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

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

๑. โครงจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ  
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชน
ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

๑. ด าเนินการจ้างที่ปรกึษาฯ แล้วเสรจ็ 
(ด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือน ก.ค. ๕๙) 

            ๑๐.๐๐ 

(เงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น
๑๐% ของ

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) 

กองส่งเสริม
การให้
เอกชนร่วม
ลงทุน 
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. ทบทวนแนวทางการคัดเลือกสาขาและ
กิจการที่ควรบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การก ากับดูแลและการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ (ถา้จ าเป็น) 
(ด าเนินการภายในเดือน ส.ค. – ต.ค. ๕๙) 

            

๓. ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
(แผนพัฒนาฯ ๑๒) 

            

๔. รวบรวมกรอบนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐในความรับผิดชอบของ
แต่ละกระทรวงและพิจารณาความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา ๑๒ฯ  

            

๕. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 

            

๖. เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ ให้ความ
เห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร์ และ
หลักเกณฑ์และวิธีการการรับฟังความคิดเห็น
จากหนว่ยงานภาครัฐและสาธารณชน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

            

๗. รับฟังความเห็นจากหน่วยงานของรัฐและ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง 
 

            

๘. พิจารณาปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 
 

            

๙ เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ คณะรัฐมนตรี และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

            

 ๑๐. ติดตามความคืบหน้ารายการโครงการ 
(Project Pipeline) ตามแผนยุทธศาสตร์และ
ร่วมพิจารณาแนวทางการเร่งรัดให้โครงการ
เป็นไปตามแผนงาน 

            



๕๐ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 ๒. โครงการว่าจา้ง 
ที่ปรึกษาเพื่อทบทวน
พระราชบญัญตัิการให้
เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รายงานปัญหา 
ข้อจ ากัด 
อุปสรรค  
พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะ  
ที่เกิดขึ้นนจาก
การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบัติ
ตาม พ.ร.บ.  
ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ 
 

๑. ขอรับหลักการในการทบทวน พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ จาก
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

            ๕.๕๐ กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. วิเคราะห์ประเด็นในการทบทวน 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

            

๓. ก าหนดประเด็นในการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญัหา ข้อจ ากัด และ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖  
(การรับฟังปัญหาและข้อจ ากัดฯ) 

            

๔. รับฟังปัญหาและข้อจ ากัดฯ รวมถึง
ข้อเสนอแนะจากหนว่ยงานตา่งๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง 

            

๕. สรุปผลการรับฟังปัญหาและข้อจ ากดัฯ 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ 

             

   ๖. น าเสนอประเด็นที่จะปรับปรุง พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ ตอ่ รมว. กค. 

              

   ๗. จัดท าร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ....  
(ร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง)) 

              

   ๘. รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง) จากหนว่ยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะเช่นเดียวกนั
กับการรับฟังปัญหาและข้อจ ากัดฯ  
ในข้อ ๔ 

              

   ๙. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
พร้อมทั้งปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
(ฉบับปรับปรุง) ตามความเห็นที่ได้รับจาก
การรับฟังความคิดเห็นฯ ตามขอ้ ๘  
เพื่อน าเสนอ รมว. กค. พิจารณา  

              

   ๑๐. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง)  
 
 

              



๕๑ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 ๓. ด าเนินมาตรการ
เร่งรัดโครงการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ (PPP Fast Track) 
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาภายใต้
มาตรการ PPP 
Fast Track 

๑. ติดตามการจัดท ารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการจากหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ 

            - กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

 ๒. ติดตามผลการพิจารณารายงานผล
การศึกษาและวิเคราะหโ์ครงการต่อ
กระทรวงเจ้าสังกัด 

            

 ๓. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

            

 ๔. น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐเพื่อพิจารณา 

            

 ๕. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา             

 ๖. คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
เอกสารการคัดเลือกเอกชน 

            

 ๔. โครงการจ้างที่ปรึกษา
ในการจัดท าเครื่องมือ
สนับสนุนการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ (PPP Solution) 

มีเครื่องมือ
สนับสนุนการให้
เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 
(PPP Solution) 

๑. จัดท ารายงานการศึกษา/วิเคราะห์/จัดท า
แนวทางการพัฒนาจาก PPP Solution ต้นแบบ 
 

            - กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. น าเสนอ ผอ. ศทส. ให้ความเห็นชอบแนว
ทางการจัดท า PPP Solution 
 

            

๓. จัดท า PPP Solution ต้นแบบ พร้อมคู่มือ
การใช้งาน 
 

            

๔. รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

            

๕. น าความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
PPP Solution 
 

            

๖. น าเสนอ ผอ. สคร. ให้ความเห็นชอบ PPP 
Solution 
 

            

๗. เผยแพร่ PPP Solution ให้กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

            



๕๒ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 ๕. โครงการศึกษา 
ความคุ้มค่าในการให้
เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
 

โครงการลงทุน
เอกชนร่วมลงทุน
ในรูปแบบต่างๆ 
โดยในการ
ประเมินอย่าง
น้อยต้องมีการ
เปรียบเทียบ
ต้นทุน ความ
เส่ียง และความ
คุ้มค่าที่เป็น
กิจการของรัฐท่ี
เหมาะสม 

๑. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. ๕๙) 

            ๖.๕ 
(เงินฝาก

ค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น
๑๐% ของ

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) 

กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

 ๒. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น 

            

 ๓. ที่ปรึกษาจัดท าร่างหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง
ปฏิบัต ิรวมทั้งหารือหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งและ
ปรับปรุงร่างดังกล่าว 

            

 ๔. ทีป่รึกษาจัดท าร่างประกาศตามหลกัเกณฑ ์             

 ๕. ที่ปรึกษาจัดสัมมนาและสรุปประเด็น 
จากการสัมมนา 
 

            

 

  



๕๓ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
พัฒนาบุคลากร 
สคร. ให้สามารถ
ปฏิบตัิงาน 
ตามภารกิจ 
ได้ตามเปา้หมาย 
และมีคุณภาพ 

๑. การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรบุคคล 
(HRD/HRM) 

ผลการศึกษา 
เพื่อด าเนินการ
พัฒนาระบบ
จัดการทรัพยากร
บุคคลของ สคร. 

๑. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๒ (HR Scorecard) 
 

            - กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
และ
ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

๒. ตรวจรับงานงวดที่ ๒ 
 

            

๓. ขออนุมัติเบิกจ่าย 
 

             

๔. ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๓ (HR Scorecard 
ถ่ายทอดเครื่องมือและสร้างความผกูพัน
องค์กร (Engagement)) 
(จัดอบรมบุคลากรของ สคร.) 

             

๕. ตรวจรับงานงวดที่ ๓ 
 

             

๖. ขออนุมัติเบิกจ่าย 
 

             

 ๒. โครงการโรงเรียน สคร. สคร. ได้มี
กระบวนสร้าง
บรรยากาศ 
การเรียนรู้ 
รวมทั้งกิจกรรม
เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ากรุ่นสู่รุ่น  

๑. ทบทวนโครงการโรงเรียน สคร. 
ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเสนอให้
ผู้บริหารเห็นชอบ (รอการจัดสรรเงินจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลงั 
ปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะได้รับอนุมัติเงิน 
ช่วงเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐) 
 

            ๐.๖๐ ส านักงาน
เลขา 
นุการกรม 

๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้  
 

            

๓. ประเมินผลโครงการ 
 

              

 ๓. พัฒนาบุคลากร 
ของกระทรวงการคลัง 
ด้านภาษาอังกฤษ  
(อังกฤษหมูหมู ส าหรับคนคลัง) 

บุคลากร สคร. 
สามารถสื่อสาร
เบื้องต้นได้ทุกคน 

๑. English-Mentoring Class 
 

            - ส านักงาน
เลขา 
นุการกรม 
และกอง
พัฒนา 
รัฐวิสาหกิจ 
๑ – ๓ 

 ๒. English Weekly 
 

             

 ๓. English @ Monthly Meeting 
 

             

 ๔. English For Daily Life 
 

             

 ๕. English-Dictionary for Organization 
 

             



๕๔ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 ๔. โครงการพัฒนา
บุคลากร สคร.  
ในการวิเคราะห์โครงการ
ร่วมลงทุน 

บุคลากรของ 
สคร. ได้รับการ
พัฒนาความรู ้
ที่เป็นพื้นฐาน
ส าคัญใน
การศึกษาและ
วิเคราะห์
โครงการที่จะ
เป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๑. จัดการอบรม             ๐.๙๐ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 
และกอง
พัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 
๑-๓ 

๒. ที่ปรึกษาจัดท ารายงานสรุป             

 ๕. การจัดท ากิจกรรม
การสร้างความสุข 
ในที่ท างาน  
(Happy Workplace) 

บุคลากรของ 
สคร. มีความสุข
ในการท างาน 
มีความสัมพันธ ์
ที่ดีในหมู่เพื่อน
ร่วมงาน  
มีแรงจูงใจในการ
ท างานมากยิ่งขึ้น 

๑. ทบทวนโครงการจัดท ากิจกรรมการ
สร้างความสุขในที่ท างาน (Happy 
Workplace) ของ สคร. ต่อเนื่องจากปี  
๒๕๕๙ 

            ๐.๐๕ ส านักงาน
เลขา 
นุการกรม 
และทุก
ส านัก ๒. เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ             

๓. จัดกิจกรรมสร้างความสุขในที่ท างาน             

๔. ประเมินผลโครงการ               

 ๖. โครงการคนคุณธรรม
ของ สคร. 

เพื่อเสริมความรู้
ความสามารถ 
จริยธรรม ขจัด
การคอร์รัปชั่น 
และเพิ่มความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
ของภาครัฐ 

๑. ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙             - ส านักงาน
เลขา 
นุการกรม 
และกลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

 ๒. กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ  

 (๒.๑) ด าเนนิการเผยแพรพ่ระบรมราโชวาท 
โดยการน ารูปพระราชกรณียกิจและ 
พระบรมราโชวาทตกแต่งบริเวณภายใน
ส านักงาน (ตกแต่งเป็นรูปต้นไม้เสมือน 
การปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ) 

             

   (๒.๒) บุคลากรร่วมกันเขียนค าปฏิญาณ
ตนตามแนวพระบรมราโชวาท 

             

   ๓. ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
ด าเนินการโครงการ ขับเคลื่อน สคร. 
คุณธรรม 
 

             



๕๕ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

   (๓.๑) สร้างการรับรู้              

   (๓.๒) ก าหนดพฤติกรรมพึงประสงค์/ 
ไม่พึงประสงค์ 

             

   (๓.๓) ก าหนดอัตลักษณ ์               

   (๓.๔) ด าเนินโครงการ/ก าหนดตวัชี้วัด               

   (๓.๕) ประเมินผลโครการ               

  



๕๖ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : 
พัฒนากระบวนงาน
ของ สคร.  
ให้สามารถสนับสนุน
การด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกบั
หน่วยงานภายนอก
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

๑. โครงการพัฒนา 
ระบบบริหาร PMQA 

รายงานผล 
การปฏิบัติราชการ
ตามตัวชี้วัด 
PMQA 

๑. น าเสนอโอกาสในการปรับปรุงองค์การ 
ที่ได้จากคณะท างานปี ๒๕๕๙ 

            - กลุ่มงาน
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

๒. น าข้อเสนอที่ผ่านการพจิารณาจาก
Steering Committee ที่สามารถบูรณาการ
เข้ากับงานประจ าได้มาจัดท า 

            

  ๓. ทบทวนค าสั่งคณะท างานติดตามและ
ก ากับดแูลการด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee: SC) 
และคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (Working Team: WT) 

              

   ๔. รวบรวมขอ้มูลจาก ส านกั/กอง/ศูนย ์
ตามเกณฑ์ Certified FL 

              

   ๕. จัดประชุม WT เพื่อสร้างความเข้าใจ
แนวทางการพัฒนาองค์การ 

              

   ๖. WT ประเมินองค์การรายหมวด               

   ๗. WT น าเสนอโอกาสในการปรับปรุง
องค์การต่อ SC 

              

   ๘. น าข้อเสนอที่ผ่านการพจิารณาจาก SC  
บูรณาการเข้ากบัยุทธศาสตร์ 

              

   ๙. WT ติดตามผลตามแนวทางการพัฒนา
องค์การที่น ามาบรูณาการกับงานประจ า 

              

   ๑๐.WT รายงานผลการพฒันาองค์การตอ่ SC               

 ๒. โครงการ 
Reengineering 

๑. งานของ สคร. 
อยู่ในรูปแบบ 
Digital Platform 

๑. จัดให้มี Digital Platform             - คณะท างาน 
Reengineering 
ร่วมกับกลุ่ม
พัฒนาระบบ
บริหารและ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๒. มีระบบ Open 
Data ส าหรับ
ข้อมูลพ้นฐาน 

๒. จัดให้มี Open Data              

  ๓. มีระบบ  
G-Chat 

๓. จัดให้มีระบบ G-Chat              

  ๔. มี Streamline 
งาน 

๔. จัดให้มี Streamline งาน 
 
 

             



๕๗ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 ๓. โครงการจัดหาระบบ
บริหารจดัการ ควบคุม 
และป้องกันการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขา่ย 
สคร. 

สคร. มีระบบ
บริหารจัดการ 
ควบคุม และ
ป้องกันการ
เข้าถึงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เครือข่าย 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๗.๐๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๒. ขออนุมัติโครงการ             

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง             

 ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

 ๕. ตรวจรับงาน             

 ๔. การจัดจา้งผู้ให้บริการ
สื่อสัญญาณความเร็วสูง 
(Dark Fiber) ของ สคร. 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ 

สคร. มีระบบ
เครือข่ายสื่อสาร
ความเร็วสูง 
(Dark Fiber) เพื่อ
เช่ือมโยงระบบ
เครือข่ายของ สคร. 
ระหว่างอาคาร 
SME Bank Tower 
และอาคาร
กรมบัญชีกลาง๓ 
ชั้น ๖ เพื่อเข้าถึง
บริการ
สารสนเทศต่างๆ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๑.๗๒๕ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๒. ขออนุมัติโครงการ             

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง             

 ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

 ๕. ตรวจรับงาน             

 ๕. การเช่าบริการ
อินเตอร์เน็ตองค์กรและ
เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล 
ของ สคร. ประจ าป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สคร. มีเครอืข่าย
เช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่าย
สื่อสารประเภท
องค์กรความเร็ว
สูง ติดต้ัง ณ 
สคร. ชั้น ๖ 
อาคาร
กรมบัญชีกลาง ๓ 
กระทรวงการคลัง 
 
 
 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

            ๐.๕๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ๒. ขออนุมัติโครงการ 

 
            

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง 
 

            

  ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 
 

            

  ๕. ตรวจรับงาน               



๕๘ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

 ๖. โครงการจ้างบ ารงุ
และซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่าย และซอฟต์แวร ์
ของ สคร. 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์
เครือข่าย และ
ซอฟท์แวร์ ของ 
สคร. สามารถ 
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๓.๒๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๒. ขออนุมัติโครงการ             

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง               

 ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน               

 ๕. ตรวจรับงาน               

 ๗. แผนปฏบิัติการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สคร. 
 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การจัดท าแผน
แม่บทการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. 

๑. ลงนามสัญญาจัดจา้งที่ปรึกษา  
(เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙) 

            ๒.๑๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ๒. ตรวจรับงานงวดงานที่ ๑  

(เบิกจ่ายรอ้ยละ ๓๐) ภายใน ๖๐ วัน  
(เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙) 

            

 ๓. รับฟังความคิดเห็นต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. จากส านัก/กอง/กลุ่ม 

              

  ๔. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สคร. และน าเสนอ ผอ. สคร. 

              

  ๕. ตรวจรับงานงวดงานที่ ๒  
(เบิกจ่ายรอ้ยละ ๔๐) ภายใน ๑๒๐ วัน 

              

   ๖. น าเสนอแผนการใช้งานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเร่งด่วน (Quick win) 
เพื่อทดลองใช้ ๑ แผนงาน 

              

   ๗. ตรวจรับงานงวดงานที่ ๓  
(เบิกจ่ายรอ้ยละ ๓๐) ภายใน ๑๘๐ วัน 

              

 ๘. การจัดการข้อมูล 
(Knowledge 
Management) 

 ๑. แต่งต้ัง KM Facilitator              กลุ่มงาน
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

  ๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
การจัดการความรู้ (KM) แก่บุคลากร สคร. 

             

   ๓. จัดกิจกรรมแผยแพร่/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการแลกเปลีย่น
ความรู้ 

              

   ๔. การบ่งชี้หรือระบอุงค์ความรู้ที่ส าคัญ
ของ สคร. โดยเครื่องมือแผนที่ความรู้ 
สคร. (KM Mapping) 

              



๕๙ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

   ๕. ทบทวนองค์ความรู้ที่ระบุใน KM 
Mapping เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
(ด าเนินการในช่วง ต.ค. 60 – ม.ค. 62) 

              

   ๖. สร้างหรือจัดท าแบบฟอร์มบันทกึ 
องค์ความรู้ของ สคร. (KM Template) 

              

   ๗. ออกแบบ/สร้างแบบฟอร์ม KM 
Template เพื่อความสะดวกในการบันทึก 
KM ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

              

   ๘. ชี้แจงวิธกีารใช้แบบฟอร์ม 
ให้คณะท างาน KM Facilitator 

              

   ๙. น าแบบฟอร์มบันทึก KM ลง website               

   ๑๐. การถอดองค์ความรู้จากบุคลากร สคร. 
(โดยวธิีการสัมภาษณ์และบันทึกเทปวีดโิอ) 

              

   ๑๑. รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู ้
ที่ถอดบทเรียนจากผู้รู้แต่ละสาขา 

              

   ๑๒. น าองค์ความรู้ที่รวบรวมจัดเก็บใน
ช่องทางที่เหมาะสม 

              

   ๑๓. ปรับปรุงเว็บไซต์ KM               

   ๑๔. ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานเว็บไซต์ 
KM 

              

   ๑๕. ส ารวจความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ KM               

 ๙. โครงการยกระดับ
แพลตฟอร์มเพื่อ
สนับสนุนบริหารการ
จัดการภายในของ สคร. 

ระบบงานภายใน
ด้านระบบ
จัดการเอกสาร 
(E-filing) บูรณา
การข้อมูลและ
บริการหน่วยงาน
ภายใน โดยใช้
แบบฟอร์มกลาง 
(Single Form) 
และระบบ
ติดตามแผนงาน/

๑. รับฟังความคิดเห็นต่อระบบจัดการ
เอกสาร (e-filing). และแนวทางการบูรณา
การข้อมูลและบริการหนว่ยงานภายใน 
โดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single Form) และ
ระบบติดตามแผนงาน/โครงการ (Tracking 
System) จากส านัก/กอง/กลุ่ม 

            ๒.๗๕ 
(อยู่ระหว่าง 
ขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง 
งบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ) 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๒. น าเสนอแนวทางการจัดการระบบ
จัดการเอกสาร (e-filing) 

              

  ๓. ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและขอบเขตงานโดยละเอียดของ
โครงการ 

              



๖๐ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

  โครงการ 
(Tracking System) 

๔. ขออนุมัติโครงการ               

  ๕. ด าเนินการจัดชื้อ/จัดจ้าง               

  ๖. เปิดโอกาสให ้ส านกั/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  
มีส่วนร่วมในการก าหนดค าค้นในระบบ
จัดการเอกสาร (e-filing). 

              

   ๗. ก าหนดค าค้นและน าเสนอที่ประชุม
ผู้บริหาร สคร. (๓M) เพื่อพิจารณา 

              

   ๘. ด าเนินการระบุค าค้น (Keywords)  
ในระบบจัดการเอกสาร (e-filing) 

              

   ๙. ด าเนินการออกแบบ ติดต้ัง และ
ทดสอบการใช้งานระบบจัดการเอกสาร  
(e-filing). และแบบฟอร์มกลาง (Single Form)  
และระบบติดตามแผนงาน/โครงการ 
(Tracking System) 

              

   ๑๐. ตรวจรับงาน               

 ๑๐. โครงการสรา้ง 
ความมั่นคงของระบบ
ข้อมูลภาครัฐวิสาหกิจ 

ระบบ GFMIS – 
SOE ส่วนขยาย 
(ระยะที่ ๒) 
สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง
และมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๔.๕๐ 
(อยู่ระหว่าง 
ขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ) 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๒. ขออนุมัติโครงการ             

 ๓. จัดชื้อ/จัดจา้ง             

 ๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

 ๕. ตรวจรับงาน             

 ๑๑. โครงการ
ประชาสัมพันธ ์
เพื่อเสริมสร้าง 
ความเขา้ใจนโยบาย
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

การส่ือสารข้อมูล 
ข่าว ประเด็นข่าว
ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวขอ้งกับ
กระทรวง 
การคลัง สคร. 
รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งผ่าน
กิจกรรมและสื่อ

๑. จัดรายการเสียงตามสาย/รายการ KM 
DAY 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ ์             

๓. จัดท าข่าวประจ าวัน             

๔. จัดท าวารสาร สคร. (Sepo News)             

๕. จัดท าข่าวแจก (Press Release)  
และปฏิทินขา่ว  

            

๖. จัดท าบทความ/บทสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 
สคร. 

            



๖๑ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

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

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

ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 

๗. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่ง 
สคร. กับรัฐวิสาหกิจ 

            

 ๘. จัดแถลงผลงานสร้างความเข้าใจ 
ในแนวนโยบายกับสื่อมวลชน 

            

 ๙. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเพือ่
เสริมสร้างการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย 

            

 



๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

สคร. ๔.๐+ 
 
 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

4.0  สคร. 
SEPO 

ยทุธศาสตร ์สคร.  (ปี 2560 – 2564)  
และแผนการด าเนนิงานทีส่ าคญัของ สคร. ปี 2560 

+ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) 

วสิยัทศัน ์

“เป็นเสาหลกั ดา้นรฐัวสิาหกจิ  หลกัทรพัยข์องรฐั  
และการรว่มลงทนุระหวา่งภาครฐัและเอกชน เพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” 

รฐัวสิาหกจิ หลกัทรพัยข์องรฐั การรว่มลงทนุฯ 



เส้นทำงกำรพัฒนำของ สคร.  

  3 

SEPO 1.0 

SEPO 2.0 

SEPO 3.0 

SEPO 4.0+ 

(ปี 2545-2549) 

(ปี 2550-2554) 

(ปี 2555-2559) 

(ปี 2560-2564) 

• ก ำกบัดแูลโดยกำรควบคมุ 
และเริม่ผอ่นคลำยกฎระเบยีบ 

• ระบบประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 
รส. ดว้ย KPI  

• เริม่มกีำรใชเ้ครือ่งมอืในกำร
บรหิำรหลักทรัพย ์(วำยภุักษ์) 

• ก ำหนดทศิทำง รส.  
ผำ่น SOD 

• เริม่พัฒนำ CG ใหเ้ป็น
มำตรฐำน 

• ใชร้ะบบประเมนิคณุภำพ 
(SEPA) ควบคูก่บัระบบ  
KPI 

• ปฏริปูระบบกำรก ำกบัดแูล 
รส. ในเชงิโครงสรำ้ง (คนร.) 

• เริม่ใชพั้นธมติรในกำรพัฒนำ 
 ใชก้ำรรว่มลงทนุ

ระหวำ่งภำครัฐ 
และเอกชนมำกขึน้ 

 ใชต้ลำดทนุเพือ่เป็น 
แหลง่เงนิทนุ 
ทำงเลอืกใหม ่

 ท ำงำนรว่มกบัผูแ้ทน
คลังใกลช้ดิขึน้  
(Active Shareholder) 

• วางยทุธศาสตร ์
และกลยทุธ ์
เพือ่เป้าหมายระยะยาว 

• ด าเนนิงานอยา่งเนน้
ผลลพัธ ์และความรว่มมอื
ในทกุภาคสว่น 

• พฒันาบคุลากร สคร. 
เป็นคนดแีละคนเกง่ 

• เนน้ใช ้IT/Innovation 
ในการพฒันางาน 

Issue Based Strategy Based 

4 เสา 9 เสร็จ 



กรอบกำรจัดท ำ SEPO 4.0+ 

  4 

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
แผนพฒันาฯ 12 

ยทุธศาสตร ์กค. 20 ปี 

Thailand  
4.0 

คณุธรรม 
จรยิธรรม 

  S : ขับเคลือ่นดว้ยยทุธศำสตรร์ะยะยำว  
       ดำ้นรัฐวสิำหกจิ หลักทรัพยข์องรัฐ และ PPP 
 

  E : ประสทิธภิำพ ขับเคลือ่นดว้ยนวตักรรมและ  
       เทคโนโลย ี
 

  P : สรำ้งควำมรว่มมอืทกุภำคสว่น 
 

  O : พัฒนำคนใหเ้กง่และด ีมกีระบวนงำนกระชบั 
 

     : ขับเคลือ่นองคก์รคณุธรรม 

1 

2 

3 

4 + 

รฐัวสิาหกจิ 

หลกัทรพัย ์
ของรฐั 

PPP 

รา่ง 
รฐัธรรมนูญฯ 

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่12 

Thailand 
4.0 

SDGs 

แผนงานของ
กระทรวงการคลงั
ตามยทุธศาสตร์
ชาตริะยะ 20 ปี 

เพือ่ใหบ้รรลวุสิัยทัศน ์ 
“ประเทศมคีวำมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยนื 

เป็นประเทศพัฒนำแลว้ดว้ย 
กำรพัฒนำตำมปรัชญำ 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

น ำไปสูก่ำรปฏบัิตใิหเ้กดิผลสัมฤทธิ์
อยำ่งจรงิจังใน 5 ปี และตอ่ยอด โดย
ยดึคนเป็นศนูยก์ลำงในกำรพัฒนำ 
เพือ่ใหบ้รรลเุป้ำหมำยอนำคตของ
ประเทศไทยปี 2579 ภำยใต ้

วสิัยทัศนต์ำมยทุธศำสตรช์ำต ิ20 ปี 

กำรเสรมิสรำ้งศักยภำพและสรำ้ง
โอกำสสู ่กำรขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

ไทยดว้ยนวัตกรรม และจำกกำรสรำ้ง
ควำมเขม้แข็งจำกภำยในและ

ปรับเปลีย่นวธิกีำรจำก ท ำมำกได ้
นอ้ย เป็น ท ำนอ้ยไดม้ำก 
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ยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี 

  ยทุธศาสตร ์สคร. ปี 2560-2564 ภารกจิ กรอบยทุธศาสตร ์

รับมอืควำมทำ้ทำยใน 20 ปี   
จัดหำรำยได ้บรหิำรกำรเบกิจ่ำย 
บรหิำรทรัพยส์นิและหนีส้นิ  

ใชเ้ครือ่งมอืผำ่น SFI เพือ่ด ำเนนิ
นโยบำย และบรูณำกำร บรหิำรจัดกำร

มธีรรมำภบิำลและเป็นมอือำชพี 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ั่งยนื 

(Sustainable Development Goals 

: SDGs) มเีป้ำหมำยกำรพัฒนำที่

มองกำรพัฒนำเป็นมติ ิ

(Dimensions) ของเศรษฐกจิ 

สังคม และสิง่แวดลอ้ม ใหม้ี

ควำมเชือ่มโยงกัน  



Issue Based Strategy Based 

 งบลงทนุ รส. ขยำยตวัเฉลีย่ 10.5%  

 โครงกำร  PPP เกดิขึน้ไดจ้รงิ 

 น ำสง่รำยไดส้งูกวำ่เป้ำหมำย 13,727 ลบ. 

 จัดตัง้กองทนุ TFF ระยะที ่1 ส ำเร็จ 

 ครม. เห็นชอบ พรบ. พัฒนำ รส. 

 รเิริม่โรงเรยีน สคร. 

 ขบัเคลือ่นนโยบำยดว้ย Active 

Shareholder  

ปี 2559 แก้ปัญหาระยะสั้น ป ี2560 – 2564  สู่ยุทธศาสตร์ สคร.   

TRATEGY 

FFICIENCY 

ARTNERSHIP 

RGANIZATION 

PLUS 

มียุทธศำสตร์ด้ำนรัฐวิสำหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และ PPP  
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
แผนพัฒนำฯ 12 และ Thailand 4.0 

เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
- พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแล รส. โดยเน้นธรรมำภิบำล 
- มีกระบวนกำรด้ำนหลักทรพัย์ของรัฐและ PPP ที่ชัดเจน 
และกระชับ  

- ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรมสอดรับกับ 
Thailand 4.0 และแผน Digital Economy 
 

ท ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วน เน้นกลไกประชำรัฐ  
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ เอกชน และประชำชน 

- พัฒนำคน สคร. ให้เป็น “SAMART” และมีควำมสุข 
- ปรับปรุงกระบวนงำนให้กระชับ สอดรับกับ 
นโยบำย Thailand 4.0 “Do Less for More” 

- ขับเคลื่อนด้วย IT และนวัตกรรม 

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 

1 

2 

3 

4 
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- รส. มีบทบำทภำรกิจชัดเจน  
มีศักยภำพในกำรลงทุนเพ่ิมขึ้น  
และมีควำมเข้มแข็งทำงกำรเงิน 

- รส. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

- หลักทรัพย์ของรัฐสำมำรถสนับสนุน 
กำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน 

- กค. ถือครองหลักทรัพย์ของรัฐ 
ที่มีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น 

- มูลค่ำกำรลงทุนจำกควำมร่วมมือภำครัฐ 
และเอกชนในกำรพัฒนำโครงกำรโครงสร้ำง 
พื้นฐำนเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้ำนบำท 

- โครงกำร PPP มีกำรแบ่งควำมเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เหมำะสมระหว่ำงรัฐและเอกชน 

- บุคลำกร สคร. เป็นคนดีและคนเก่ง 
 

- สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 

1. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ รส. 4.0+ ตำมมติ คนร.   
2. เร่งรัดงบลงทุน รส. ให้ขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำ 10% 
3. ร่ำง พรบ. กำรพัฒนำกำรก ำกบัดูแล รส. พ.ศ. .... ใช้บังคับ 
4. ปรับปรุงระบบประเมินผลและระบบแรงจูงใจ รส.  

ให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ 

5. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรหลกัทรัพย์  
และจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ไมม่ีควำมจ ำเป็น 

6. ระดมทุนผ่ำนกองทุน TFF 
7. พัฒนำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง 

8. ปรับปรุง พรบ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556  
และแผนยุทธศำสตร ์PPP  
ส่งเสริมให้เกิดโครงกำร PPP มำกขึ้น 

9. จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร สคร. ให้เป็น“SAMART” 
10. จัดกิจกรรมเพิ่มควำมสุขและควำมผูกพัน 

(Happy Workplace) 

11. จัดท ำแนวทำงพัฒนำคุณธรรมให้ สคร. เป็นต้นแบบ
ของกรมคุณธรรม 

12. พัฒนำฐำนข้อมูลให้กับสำธำรณะ (Open Data) 
13. พัฒนำ Digital Platform เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำน 

1 รัฐวิสาหกจิ 

2 

3 

หลักทรัพย์ของรัฐ 

การร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 

4 

5 

บุคลากร สคร.  

กระบวนงาน สคร.  

+ 

- กระบวนกำรท ำงำนกระชับ  ท ำงำนเชิงรุกและ
งำนที่สร้ำงมูลค่ำ 

- มีระบบ IT และฐำนข้อมูลที่สอดรับกับภำรกจิ 

 ยุทธศำสตร์ สคร.   เป้ำหมำยปี 2564        แผนงำนที่ส ำคัญปี 2560 


