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ภาพรวมส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประวัติความเปน็มา  

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

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

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนย ์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ           

ส านักนโยบาย
และแผน 

รัฐวิสาหกิจ 

ส านัก          
กฎหมาย 

ส านักก ากับ 

และประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๑           

ส านักบริหาร
หลักทรัพย ์

ของรัฐ 

ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

รองผู้อ านวยการ สคร. 

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

รองผู้อ านวยการ สคร. 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๒           

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

๓           

กองส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ 

โครงสร้าง  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบอัตราก าลังบุคลากร 

ประเภทบุคลากร กรอบอัตราก าลัง (อัตรา) 
ข้าราชการ ๑๗๒ 
ลูกจ้างประจ า ๑ 
พนักงานราชการ ๓๐ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๕๐ 
ข้อมูล ณ วันที ่๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
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วิสัยทัศน ์ 

“เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พนัธกิจตามกฎหมาย  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  

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

และพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด า เนินงาน 

ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
3. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วย เหลือด้านวิชาการของการบริหาร 

และพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ 
4. ด าเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่า 

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

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบาย 

และมาตรการการก ากับดูแล การประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 

กรอบแนวคดิ สคร. 4.0 พลัส (SEPO 4.0+) ส าหรบัปี 2560 - 2565 
กรอบแนวคิด SEPO 4.0+ เป็นการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการส าคัญ

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

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

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

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

5. + (Plus) คือ การสร้างให้ สคร. เป็นองค์กรคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร์  

เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ สคร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุตามพันธกิจ 
ในการพัฒนาและเพิ ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั ้งการส่งเสริมและสนับสนุน  
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างยั ่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
ในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโต  

ได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทภารกิจและทิศทางการด าเนินงานชัดเจน สอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศและนโยบายรัฐบาล 
กลยุทธ ์
1.1 จ ัด ให ้ม ีแผนย ุทธศาสตร ์ร ัฐว ิสาหก ิจ  เพื ่อก าหนดทิศทางและบทบาท  

ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
1.2 ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีแผนวิสาหกิจที่มีแผนงาน/โครงการในแต่ละปี 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
2. รัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม

ตอบสนองตอ่ผู้มีส่วนไดเ้สยีอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์
2.1 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่ความสอดคล้องกับเปูาหมายของแผนงาน/

โครงการ ตามภารกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยมีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการลงทุนและ
ศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ และสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

2.2 พัฒนาและสนับสนุนการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบชดเชย  
การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 

2.3 พัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และประเมินผลกรรมการ ผู้บริหาร 
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการขององค์กร 

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

2.6 เสนอแนะนโยบายและการแก้ ไขปัญหาส าหรับรั ฐวิ สาหกิจที่ มีปัญหา 
ทางการเงินและการด าเนินงาน 

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม  
หลักธรรมาภิบาลเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจให้เป็น

เครื่องมือที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ด้าน  
เท่าที่จ าเป็น 

3.2 พัฒนาระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจ นโยบายรัฐบาล และมีการก าหนดค่าตอบแทน
ด้านแรงจูงใจที่เหมาะสม 

3.3 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอ 

3.4 สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีกฎบัตร/หลักเกณฑ์ในเรื ่องคุณธรรมและจริยธรรม  
ภายในองค์กร 
 

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

กลยุทธ์  
1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
1.2 บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐเชิงรุกอย่างเป็นระบบ 
1.3 พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่สามารถสนับสนุนการลงทุน

พัฒนาประเทศ 
2. กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพย์ของรัฐที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 

กลยุทธ ์
2.1 พัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น ต้องถือ

ครองที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์  
1. โครงการร่วมลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนต่อการลงทุนของภาครัฐในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ ์
1.1 ก าหนดนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ชัดเจนและสอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อขับเคลื่อนให้จ านวนโครงการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น 
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1.2 พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทาง และเครื่องมือด้านการร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐที่ชัดเจน สามารถส่งเสริมให้เกิดโครงการร่วมลงทุนได้มากขึ้น  

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
ร่วมลงทุนและมีความต้องการในการท าโครงการร่วมลงทุน 

2. โครงการร่วมลงทุนประสบความส าเร็จ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแบ่งความเสี่ยง
และผลตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลัง 

กลยุทธ์   
2.1 พัฒนากรอบการประเมินและจัดสรรความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมระหว่างรัฐ

และเอกชนที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการเงินและการคลังภาครัฐ 

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

กลยุทธ ์
1.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรในการเป็น SAMART และตัวชี้วัด 

ในการวัด SAMART และน าหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดไปใช้ประเมินบุคลากรในการเป็น SAMART รวมทั้ง
น าไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ 

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

เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งและระดับ  
2. บุคลากร สคร. มีความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ ์
2.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความสุขให้คนในองค์กร 
2.2 ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร 
2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

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

และสนับสนุนให้บุคลากรปฏบิัติตามกฎบัตร/หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
3.3 จ ัดให้ม ีกลไกการร ับฟังความคิดเห ็น ข ้อเสนอแนะจากภายนอกองค์กร  

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

ตรวจสอบได้ และอธิบายได ้
3.5 ก าหนดกฎ กติกา หรือมาตรฐานการท างานของบุคลากร เพื่อลดการใช้ 

ดุลยพินิจและลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานและคุณภาพ  
ของงาน 
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3.6 จัดให้มีประเมินผลการท างานของบุคลากรควบคู่กับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

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

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

เพื่อสนับสนุนและติดตามการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 
1.3 พัฒนาระบบในการติดตาม วิเคราะห์ ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบองค์กรอย่าง

ทันการณ์ และเชื่อถือได้ 
1.4 บริหารจัดการงานพัสดุเพื่อให้การสั่งซื้อพัสดุ อุปกรณ์ ต่อจ านวนบุคลากรลดลง 

2. มีฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4  

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

และมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

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

Knowledge) ที่ใช้ง่าย เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์

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

การส่งบันทึกภายใน 
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเปูาหมายในการด าเนินงานของ สคร. 
3.3 จัดให้มีช่องทาง/ระบบที่บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นได้  

อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
3.4 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

ที่ทันการณ์และปลอดภัย 
3.5 ประชาสัมพันธ์ให้รัฐวิสาหกิจและประชาชนรู้จัก สคร. และรับทราบภารกิจ  

ของ สคร. เพิ่มขึ้น 
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ผลการด าเนนิงานทีส่ าคญั 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้
อย่างยั่งยืน 

การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
 ๑. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๒ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 
จ านวน ๓๔ แห่ง และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจ านวน ๑๑ แห่ง) ณ กันยายน ๒๕๖๒ เท่ากับ 199,887 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๗๗ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑.๑ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ  

 - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) จ านวน 
๑๐๔,๐๒๔ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 
 ๑.๒ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน  

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒) จ านวน 
๙๕,๘๖๔ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม  
 ๒. สคร. ได้ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เป็นรายเดือนตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 

การติดตามรายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 
 เงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ จริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ มีจ านวน ๑๖๙,๑๕๙.๓๖ ล้านบาท 
สูงกว่าประมาณการเงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ สะสมจ านวน ๑,๑๕๙.๓๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๖๙ และ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖๙ ของประมาณการตามเอกสารงบประมาณ จ านวน ๑๖๘,๐๐๐ ล้านบาท 

การพัฒนาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 สคร. มีการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ             
โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้กับระบบประเมินผลฯ เรียกว่าระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appaisal: SEPA) และเริ่มทยอยน ารัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมและ
มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรในระดับดีเข้าสู่ระบบดังกล่าว การประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา   จึงแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ SEPA และระบบประเมินผลฯ เดิม ที่ใช้
เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการองค์กรตามที่ สคร. ก าหนด (เกณฑ์การประเมินข้อ 3) ในปี พ.ศ. 2560 สคร. 
ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์ คูเปอร์ส เอฟเอเอส จ ากัด (PwC) เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ   โดยที่ปรึกษาได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลฯ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) คณะอนุกรรมการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) เจ้าหน้าที่ สคร.และรัฐวิสาหกิจ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่า ระบบ 
SEPA มีข้อจ ากัดในหลายประการ เช่น คู่มือเกณฑ์การประเมินขาดความชัดเจน ยากแก่การท าความเข้าใจ สร้างภาระ
ในการจัดท าข้อมูล/เอกสารแก่รัฐวิสาหกิจ และเกณฑ์การประเมินไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยส าคัญและบริบทในการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น การบริหารความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรม 
เป็นต้น จากผลการส ารวจความคิดเห็นดังกล่าว สคร. ได้เสนอ PAC ให้มีค าสั่งที่ 1 /2560 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ภาพรวม และ
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ค าสั่งที่ 2/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการ
พัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ แต่ละด้าน เพื่อกลั่นกรองแนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลฯ และพิจารณา
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินผลใหม่ ต่อมา สคร. ได้ร่วมกับที่ปรึกษาสนับสนุนการด าเนินงานตามระบบ
ประเมินผลฯ (TRIS) ในการปรับปรุงระบบประเมินผลใหม่ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน Maturity Level ตาม
ข้อเสนอของ PwC ส าหรับ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน ที่สะท้อนถึงปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังบูรณาการจุดเด่นของระบบ SEPA และเกณฑ์การประเมินข้อ 3 กล่าวคือ จัดท าเกณฑ์การ
ประเมินที่มีความชัดเจน (ลักษณะเดียวกับเกณฑ์การประเมินข้อ 3) แต่มีการพิจารณาการด าเนินการที่เป็นระบบ 
(ADLI) เช่นเดียวกับระบบ SEPA ระบบประเมินผลใหม่นี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการประเมินผลฯ โดยใช้ชื่อระบบประเมินผลที่ปรับปรุงใหม่นี้ว่า 
ระบบ SE-AM และเริ่มใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจในปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป ในการสนับสนุน
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามระบบ SE-AM นั้น สคร. ได้จัดท าคู่มือเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตาม
ระบบ SE-AM รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่รัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น ยังเปิดช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับการ
ประเมินตามระบบ SE-AM ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อความคล่องตัวในการสื่อสารระหว่างรัฐวิสาหกิจ สคร. และที่
ปรึกษาประเมินผลฯ รวมถึงเพื่อรับ feedback จากการด าเนินการตามระบบ SE-AM 

การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
 เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูป การก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการตราพระราชบัญญัติ
เพื่อก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ 
และรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายและก าหนดหน้าที่
และอ านาจในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้กับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนให้มี 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มี
ความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการด าเนินงาน และการก าหนด
กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดท าบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) และได้มีการจัด
สัมมนา/จัดท า infographics /หนังสือเวียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ บริหารจัดการหลักทรัพย์ของอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงร ุก และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
 

การจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง 
 หลักทรัพย์ที่ภาครัฐไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ภาครัฐไม่มีความ
จ าเป็นต้องถือไว้เพื่อการพัฒนาประเทศ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เอกชนสามารถ
ด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ สคร. น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ าหน่าย
หลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังจ านวน ๒๔ หลักทรัพย์ รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบ
ร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญโดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป
แบบยื่นข้อเสนอราคา และมอบหมายใน สคร. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การประมูลหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากการทรวงการคลัง รวมทั้งเกิดความโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุด และสามารคัดกรองผู้เสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ที่ตรงตามประกาศกระทรวงการคลัง สคร. จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อกลั่นกรองและ
จัดล าดับราคาของผู้เสนอซื้อที่สนใจเข้าประมูลหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (คณะท างานฯ) ทั้งนี้ สคร. 
น าเสนอขออนุมัติราคาที่ผ่านการรพิจารณาของคณะท างานฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์จ านวน ๒ หลักทรัพย์  

การปรับปรุงระเบียบในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พระราชบัญญัติวินัยฯ) ได้
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในหลักการเรื่องการปรับปรุง
ระเบียบที่อยู่ในขอบเขตพระราชบัญญัติวินัยฯ และอยู่ในความรับผิดชอบของ สคร. เพื่อให้หลักเกณฑ์และการ
จ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและมีความชัดเจนโปร่งใสยิ่งขึ้น 
และเป็นการเพิ่มเครื่องมือในการด าเนินนโยบายทางการเงินของภาครัฐ 
 สคร. จึงได้จัดท าร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นเพื่อเสนอ
กระทรวงการคลังในการน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างหนังสือถึงส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนการ
ปรับปรุง 
 

พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  มีบทบัญญัติในเรื่อง
ของขอบเขตของโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างกว้างขวางอันส่งผลให้มีโครงการร่วม
ลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะซึ่งเป็นภารกิจของรัฐที่ต้อง
จัดท าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐประสงค์จะสนับสนุน
ให้เอกชนร่วมลงทุนต้องเข้ามาสู่กระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ ยังไม่มีการสะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและ เอกชนที่ร่วม
ลงทุนในโครงการของรัฐที่ชัดเจน  ประกอบกับยังขาดมาตรการในการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องและมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  อันส่งผลให้การด าเนินโครงการมีความ
ล่าช้าและเอกชนยังไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการของรัฐเท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  เพื่อให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจน 
และแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนก าหนดกลไกในการแก้ไขปัญหา  
อุปสรรคหรือความล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน และมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุน
ให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและ
นวัตกรรม ของเอกชนรวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ ในขณะเดียวกัน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนยังคงกระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้มีการ
จัดท าพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
136 ตอนที่ 29 ก เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 
ความส าเร็จของการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 
2562) ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2562 โดย พ.ร.บ. การ
ร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ได้ก าหนดให้มีบทเฉพาะกาลรองรับการด าเนินการของโครงการร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 
2556) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี ้
 ๑. คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐให้ความเห็นชอบใน
หลักการของโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 วงเงินรวม 242,419 ล้านบาท ดังนี ้
 ๑.๑ โครงการรถไฟฟูาสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่าโครงการ 
๒๓๕,๓๒๐ ล้านบาท 
 ๑.๒ โครงการจัดประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ ๗,๐๙๙ ล้านบาท 
 ๒. คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ)  
ให้ความเห็นชอบตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 วงเงินรวม 13,770 ล้านบาท ดังนี ้
 ๒.๑ โครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข มูลค่าโครงการ ๘,๒๒๐ ล้านบาท 
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 ๒.๒ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม ่(หนองหอย) มูลค่าโครงการ ๕,๕๕๐ ล้านบาท 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 และ
พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 วงเงินรวม 256,189 ล้านบาท 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและ  
มีคุณภาพ 
 

แนวทางการพฒันาบุคลากรของ สคร. ตามแนวทาง SAMART  
การพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรของ สคร. ภายใต้หลักการ SAMART (สามารถ) มาใช้ใน

การพัฒนาองค์กร ได้แก่ Skill –Attitude – Morality – Appearance – Reliability – Teamwork ภายใตยุ้ทธศาสตร์
ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเปูาหมายและมีคุณภาพ จากการที่ สคร. 
จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดย สคร. ได้มีการด าเนินการในเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร  
ของ สคร. ตามแนวทาง SAMART เพื่อให้มีข้าราชการ สคร. มีคุณสมบัติของบุคลากร สคร. ให้เป็น SAMART  
ซึ่งนิยาม SAMART ของ สคร. ประกอบด้วย 

S : SKILL    เชี่ยวชาญ  
A : ATTITUDE   คิดด ี  
M : MORALITY   มีคณุธรรม 
A : APPEARANCE   บคุลกิดี 
R : RELIABILITY  งานแม่นย า 
T : TEAMWORK  ท างานเป็นทีม 

โดยจะมีการพัฒนาบุคลากรผ่านโรงเรียน สคร. ซึ่งมหีลักสูตรที่ส าคัญ คือ 1) หลักสูตรทั่วไป (เพื่อพัฒนาความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน/กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สคร.) 2) หลั กสูตรที่ตอบสนอง
สมรรถนะหลัก (เพื่อพัฒนาความรู้ในภารกิจเฉพาะด้าน ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน) 3) หลักสูตรส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ (เพื่อพัฒนา
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้บริหาร) โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ และโครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและมีการก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและฝึกอบรม ได้แก่ 
การประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม (Knowledge Evaluation) และการประเมินพฤติกรรม
และทัศนคติ (Beahvior & Attitude Evaluation) 

การสร้างความผูกพันในองค์กร 
สคร. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาคนดี คนเก่ง ให้อยู่กับองค์กร ดังนั้น เพื่อให้ทราบ

ถึงปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรซึ่งน าไปสู่การรักษาบุคลากรที่ดีและเก่ง ให้คงอยู่และปฏิบัติงาน 
ใน สคร. ไปจนเกษียณอายุ รวมทั้งการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้บุคลากรรักองค์กร สคร. จึงได้ด าเนินการศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคร. โดยการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคร. และความพึงพอใจ
ต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ในหัวข้อ “Work Life Balance”และน าผลส ารวจ
ดังกล่าวมาจัดท าแผนสร้างความผูกพันของ สคร. ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร สคร. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่พึงพอใจต่อความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวของ
บุคลากร ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ยุทธศาสตรท์ี ่ เป้าประสงค ์ ความก้าวหน้า 
1. การจัดสรร
อัตราก าลัง 
ภายในส่วนราชการ 

-  ส่วนราชการมีอัตราก าลังเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- บุคลากรได้รบัการมอบหมายงานให้
เหมาะสมหน้าที่ความรับผิดชอบ 

สคร. มีการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อให้มีโครงสร้างการแบ่งงานภายในที่
สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่ง สคร. ได้มีการวิเคราะห์ปริมาณงาน
เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเพื่อให้มี
จ านวนอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว 

2. การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร สคร. 

- บุคลากรได้รบัการอบรมและพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถให้
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

- มีการจัดโครงการโรงเรียน สคร. โดยมี
การจัดหลักสูตรตามกลุ่มเปูาหมายกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ 

  ๑) หลักสูตรทั่วไป 
  ๒) หลักสูตรเฉพาะส าหรับบุคคลทั่วไป 
  ๓) หลักสูตรเฉพาะส าหรับข้าราชการ  
      ระดับช านาญการพิเศษ 

3. การบริหารจัดการ
ภายในส่วนราชการ 

- บุคลากรมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อ 
การท างานพร้อมทั้งมีอุปกรณ/์เครื่องมือ 
ส าหรับการท างานที่มีคุณภาพเหมาะสม
และเพียงพอตอ่การท างาน 

- หน่วยงานมีเทคโนโลยีหรือกระบวนการ
ใหม่ๆ มาช่วยในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพและสามารถสรา้งความ
สะดวกสบาย สามารถลดขั้นตอนและ
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร 

- บุคลากร สคร. มีอุปกรณ์ส านักงานที่
เพียงพอต่อการท างาน 

- มีการน าเทคโนโลยีมาช่วย 
  ในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอน 
  ในการท างาน 

การขับเคลื่อน สคร. สู่ องค์กรคุณธรรม  
 สคร. ได้ด าเนินการก าหนดกิจกรรมส่งเสริมความดีตามตัวชี้วัดร่วม ส.สามัคคี ค.ความ
รับผิดชอบ และร. ระเบียบวินัย ส าหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้บุคลากรของ สคร. ได้ร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ส. สามัคคี การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
 2) ค. ความรับผิดชอบ ส่งงานทันเวลา (การจัดท า Worksheet) และการน าเอกสารเข้า
ระบบ E-filing 
 3) ร. ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลาการมาท างานการเข้าร่วมประชุม และความเหมาะสมของ
การแต่งกาย 
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ซึ่ง สคร. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม Happy workplace อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรม Birthday party 
เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน 
 2) จัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี ้

- กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
- กิจกรรมมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
- กิจกรรมมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม 

ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2562 ดังนี้ 
1) บริจาคทุนการศึกษา สิ่งของ และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
2) รับบริจาคไส้แม็ก ห่วงอลูมิเนียม เพื่อน าไปท าขาเทียม และถุงผ้าน าไปบริจาคให้

โรงพยาบาลเพื่อผู้ปุวยยากไร้ 
3) จัดท าคลิปวิโอ Rethink เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรใช้แก้วน้ าส่วนตัว กล่องข้าว และถุงผ้า 

หรือวัสดุทดแทนการใช้พลาสติกและกล่องโฟม และจัดกิจกรรม August challenge และได้มีการประชุม
คณะท างานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. เพื่อกระตุ้นและติดตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากระบวนการท างานของ สคร. ให้สนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ระบบบรหิารจัดการภายในของ สคร. (Web Portal) 
 สคร. ได้ด าเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายใน (Web Portal) 
ให้เป็นดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน (Tracking) และสถานะการด าเนินงานไป
จนถึงระดับรายบุคคล ช่วยให้สามารถตรวจสอบและติดตามงานค้าง ตลอดจนสามารถจัดเก็บไฟล์เอกสารที่
ด าเนินการแล้วเสร็จลงในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ได้ในคราวเดียวกันมีการพัฒนาระบบ
การลา การยืม-คืนพัสดุ และการจองห้องประชุม ผ่านทางระบบ เพื่อลดขั้นตอนในการท างานและลดการใช้
กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ได้มีการน า
เทคโนโลยีแบบ Cloud Computing มาให้บริการในรูปแบบของคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ทั้งในส่วน
ของฝั่งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน ระบบส านักงาน
อัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ ระบบปฏิบัติการ ระบบโปรแกรมประยุกต์ และการเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ และในส่วนของผู้ใช้งาน (Client) สามารถเข้าใช้งานด้วยการพิสูจน์ตัวตนแบบจุดเดียวเข้าได้
ทุกระบบงาน (Single Sign - On) มีการน าระบบคอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่ายเสมือน(VDI) มาประยุกต์ใช้งาน 
เพื่อให้บุคลากร สคร. สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client ซึ่งมีความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องกรของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังรองรับการเข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย (Mobile 
Device) 
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ที่อยู ่และหมายเลขโทรศัพท์ 
เลขที่ 310 อาคาร SME Bank ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

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


