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๑. ความเป็นมาและการด าเนินการ 

๑.๑ ความเป็นมา 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติ 

มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ) ฉบับที่ ๑๒ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายและแนวทาง (Roadmap) ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
และพัฒนารัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการเพ่ิมเติมให้รัฐวิสาหกิจ 
ปรับแผนงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น โดยให้มีการส่งเสริมและพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ให้มีบุคลากรและเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมความเป็นเจ้าของตั้งแต่ลูกจ้าง พนักงาน และผู้บริหาร 
รวมถึงให้มกีระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญในการท างาน 

๑.๒ การด าเนินการ 
สคร. ได้ร่วมกับ สศช. ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจโดยได้มีการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น 

ในการก าหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการประเมิน 
ผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) เป็นต้น และได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจต่อ คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่ง คนร. ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจดังกล่าวและได้มอบหมายให้ สคร. 
สศช. และกระทรวงเจ้าสังกัดน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจไปใช้จัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขาต่อไป รวมทั้งให้
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานปี ๒๕๖๐ 
แผนงานระยะ ๕ ปี และเป้าหมาย ๒๐ ปี โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจท าให้ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจ
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ คนร. ได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีความชัดเจน  
โดยก าหนดให้มีทีมบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติ คนร. ในคราวการประชุมครั้งดังกล่าวแล้ว 
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๒. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๒.๑ บทบาทรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน 

รัฐวิสาหกิจของไทยในปัจจุบันมีบทบาทหลักในการด าเนินการตามภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย  
๑) บทบาทในการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  

รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึง  
มีคุณภาพ และในราคาที่เหมาะสม เช่น ไฟฟ้า ประปา รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ รถไฟฟ้า ทางพิเศษ เป็นต้น ถือเป็นบริการขั้นพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นหรือเพ่ิมความสะดวกสบายต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนด้วย เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ เป็นต้น 

๒) บทบาทในการรักษาความม่ันคง 
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ ทั้งกิจการที่รัฐต้องด าเนินการเอง 

เพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านเศรษฐกิจและสังคม การด าเนินกิจการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural Monopoly) 
และกิจการที่รัฐต้องควบคุม เช่น การผลิตและส่งไฟฟ้า การผลิตยาและเวชภัณฑ์ ท่าอากาศยาน การให้บริการจราจร 
ทางอากาศ เป็นต้น 

๓) บทบาทในการสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทสนับสนุนหรือส่งเสริมภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ในรูปแบบของการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ด้อยโอกาส
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน การส่งเสริมด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว การจัดให้มี 
นิคมอุตสาหกรรม การลงทุนด้านคมนาคม เป็นต้น 

๔) บทบาทในการหารายได้ให้แก่รัฐ  
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการประกอบธุรกิจที่มีผลตอบแทนทางการเงินเป็นรายได้ให้แก่รัฐ ทั้งในรูปของรายได้

น าส่งแผ่นดิน เงินปันผล และรายได้ในรูปภาษีต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินธุรกิจที่มีผลก าไรตามผลประกอบการธุรกิจ 
(Business Practice) หรือด าเนินการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ควบคุมโดยภาครัฐ เป็นต้น  

โดยรัฐวิสาหกิจหลายแห่งท าบทบาทข้างต้นมากกว่าหนึ่งบทบาท นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังมีบทบาทต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในทางอ้อมทั้งในด้านการลงทุน การใช้จ่ายของรัฐผ่านรัฐวิสาหกิจ และการจ้างงานอีกด้วย  
ทั้งนี้  รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้ถูกจัดตั้งมาเพ่ือด าเนินภารกิจที่เป็นความต้องการของประเทศในช่วงเวลาต่างๆ  
ซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อม/บริบทต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป รัฐวิสาหกิจจึงจะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของบทบาท
อย่างต่อเนื่อง 
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๒.๒ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการผลิต/บริการ 

การตอบสนองต่อลูกค้า การเงิน และการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมส าคัญที่น ามาใช้ในการพิจารณาจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจจะใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒  
ประกอบด้วย  

๑) ด้านการเมือง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขาย 
การลงทุนอันเนื่องมาจากรัฐบาลแต่ละชุดในแต่ละประเทศอาจจะมีนโยบายทางการเมืองที่แตกต่างกัน เช่น นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนของชาวต่างชาติ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภายในและนอกประเทศ การเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร
ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

๒) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
๓) ด้านโครงสร้างประชากร ได้แก่ การลดลงของประชากรในวัยท างาน อัตราการแต่งงานของคนหนุ่มสาวลดลง ประชากร 

ที่สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นหรือเรียกว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
๔) ด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อของสังคม 
๕) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมขึ้นจนท าให้มีการน ามาเป็นมาตรการ

ทางการค้า และน าไปสู่ข้อตกลงระหว่างประเทศในการด าเนินธุรกิจที่จะต้องค านึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๖) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การค้นพบเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 

การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ิมขึ้น 
 

๓. ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 
๓.๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐานส าหรับการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ซึ่งทุกหน่วยงานไดน้้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดแผนงานต่างๆ โดยมีหลักการส าคัญ คือ หลักพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรู้และคุณธรรม 

๓.๒ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๓.๓ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนหลักระยะ ๕ ปี ที่เป็นกรอบในการจัดท าแผนของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ  

โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยปี ๒๕๗๙ 
ภายใต้วิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 
๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๓.๔ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
SDGs เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) 

ก าหนดขึ้น ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ส าหรับการพัฒนาที่แบ่งเป็นมิติ (Dimensions) ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีการด าเนินงานที่สอดรับกับ SDGs มาโดยตลอด และ SDGs เป็นแผนหนึ่งที่ใช้ 
ในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้วย เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข  
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว และมีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

๓.๕ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) 
ประเทศไทย ๔.๐ เป็นแนวคิดการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม  

และจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการจากแนวคิด “ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก”  
เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก ๓ ประการ คือ ๑) กับดักรายได้ปานกลาง ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า และ ๓) กับดัก
ความไม่สมดุล โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก ๓ ด้าน ประกอบด้วย ก) มุ่งเน้นองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและปัญญา 
อย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางให้ไทยเติบโตอย่างกระจาย ไม่กระจุก เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างและยกระดับผลิตภาพ 
(Productive Growth Engine) ข) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ด้วยการจัดสรรทรัพยากร
รูปแบบใหม่ (Inclusive Growth Engine) และ ค) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเน้น 
ความตระหนักและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine)  
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๓.๖ แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) 
แผน DE เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การค้าขาย การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึง การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๔. การเชือ่มโยงนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจกับยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มุ่งเน้นให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับ มีความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานและน้ า ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
ซึ่งได้ถ่ายทอดมาสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) โดยมีนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจโดยตรงที่รองรับยุทธศาสตร์ข้างต้น  
เช่น การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เป็นต้น 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
ร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี จึงเน้นการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ซึ่งได้ถ่ายทอดมาสู่ เป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ ๑) ด้านการพัฒนาด้านแรงงาน (ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) คือ แรงงานมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ๒) ด้านการสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) คือ เศรษฐกิจขยายตัว 
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เช่น การเพ่ิมการลงทุนจากการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public–Private 
Partnership : PPP) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขาและรายพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยก าหนด
เป้าหมายการมีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ รายได้ต่อหัวจากการท่องเที่ยว ความสามารถในการแข่งขัน 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงิน เช่น การปรับเพ่ิมอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน การลดสัดส่วนการกู้เงินนอกระบบ การเพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ๓) ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) คือ เน้นการ
ผลิตและให้บริการเชิงนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีในการผลิต/ให้บริการ การเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของประเทศ เช่น การเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การเพ่ิมความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 
และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น ๔) ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์ที่ ๙  
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) คือ การลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น  
การเพ่ิมจ านวนศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมและมีเป้าหมายการเพ่ิมมูลค่าการลงทุน 
ในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
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๕) ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒) คือ การเชื่อมโยง 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ที่เต็มศักยภาพ เป้าหมายระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น เป้าหมายประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ และเป้าหมายประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพสู่การเน้น 
ทุนมนุษย์ ซึ่งได้ถ่ายทอดมาสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เพ่ิมขึ้น คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามา รถเพ่ิมขึ้น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง 
ตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และมีสุขภาวะที่ดี  

๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ซึ่งได้ถ่ายทอดมาสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ด้านประกันสุขภาพ/ผู้สูงอายุ/สถาบันทางสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) สถาบันทางสังคม 
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น และด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) ก าหนดเป้าหมายในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 
ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน 
ทางสังคมของภาครัฐ และเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ถ่ายทอดมาสู่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ด้านการเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) 
ก าหนดเป้าหมายการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
ทั้งน้ าใต้ดินและน้ าผิวดินให้มีประสิทธิภาพ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้ถ่ายทอดมาสู่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริต (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒) ก าหนด
เป้าหมายการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ  
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น การเพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

อย่างไรก็ตาม แมแ้ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาส าหรับแต่ละยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไว้ในแต่ละด้านและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่ก ากับด้านโยบายด้านรัฐวิสาหกิจควรพิจารณาความเหมาะสมของการที่รัฐวิสาหกิจจะสามารถ
เข้าไปมีบทบาทสนับสนุนเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดช่องว่างของการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
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๕. การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
จากยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐวิสาหกิจในฐานะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ส าคัญ

ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างบทบาทการด าเนินงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม โดยก าหนดเป้าหมาย คือ 
“รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถ
ด าเนินบทบาทในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และแผนอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๔ สามารถก าหนดการด าเนินงานส าคัญของภาครัฐในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติใน ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑) ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ 
๒) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
๓) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้สามารถด าเนินการตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาภารกิจและการบริหารจัดการ 
๕) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 
จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจใน ๕ ด้าน ที่มีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ 
การที่จะขับเคลื่อนให้รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายและการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยยึดแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ เป็นยุทธศาสตร์หลักได้นั้น รัฐวิสาหกิจจะต้องมีบทบาทและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน และเมื่อรัฐวิสาหกิจ 
มีบทบาทและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ด้านการลงทุนจะต้องสอดคล้องกับบทบาทและยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ขณะที่การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การลงทุนและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
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ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ส าหรับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิต/ให้บริการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ โดยที่ระบบธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและคุณธรรม และการน้อมน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะถือเป็นกรอบการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือท าให้ 
การด าเนินบทบาทของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ 

๖.  ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
 จากกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ๕ ด้านข้างต้น คนร. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 วัตถุประสงค์ :   
 ๑) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทและทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 ๒) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจด าเนินงานได้ครบถ้วนตามบทบาทและเป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้อง 
กับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 

 เป้าหมายการพัฒนา : 
 ๑) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจนภายในปี ๒๕๖๕ 

 ๒) รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนและด าเนินงานตามบทบาทและเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

 แนวทางพัฒนา : 
 ๑) กระทรวงเจ้าสังกัด รัฐวิสาหกิจ สศช. และกระทรวงการคลัง สร้างความชัดเจนในบทบาทและทิศทาง 

การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะท าให้ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจให้เป็นเพียงผู้ให้บริการเป็นหลัก (Operator) ลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนบทบาทที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจ 

 ๒) รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศทางการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจนข้างต้น 

 ๓) กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 วัตถุประสงค์ :   
 ๑) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและมีทิศทางการด าเนินงาน 

 ๒) เพ่ือให้ภาครัฐสามารถวางแผนและก ากับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจอย่างบูรณาการในระยะยาว 

 ๓) เพ่ือให้ภาครัฐสามารถวางแผนและจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักวินัยการเงิน 
การคลังของประเทศ 
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 เป้าหมายการพัฒนา : 
 ๑) ภาครัฐมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจระยะ ๕ ปี 

 ๒) ภาครัฐก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจมีแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมครบถ้วน 
ทุกโครงการ โดยค านึงถึงทางเลือกในการลงทุนที่สามารถลดภาระงบประมาณของรัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชนและตลาดทุน 

 แนวทางพัฒนา : 
 ๑) กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับบทบาท 

และทิศทางการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอ่ืน (Synergy)  
เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 

 ๒) กระทรวงการคลัง สศช. และส านักงบประมาณ รวบรวมและจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ 
ของรัฐวิสาหกิจระยะ ๕ ปี  โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
และความพร้อมของโครงการ 

 ๓) กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณพิจารณาก าหนดแหล่งเงินลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
ของรัฐวิสาหกิจให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับโครงการ  โดยเน้นให้มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือก  
เช่น การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand 
Future Fund : TFF) เป็นต้น เพ่ือลดภาระงบประมาณของรัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความย่ังยืนในระยะยาว 

 วัตถุประสงค์ :   
 ๑) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งเพียงพอที่จะด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจได ้

 ๒) เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ประสบผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

 ๓) เพ่ือให้ภาครัฐมีกลไกสนับสนุนทางการเงินรัฐวิสาหกิจกรณีที่ต้องด าเนินงานตามนโยบายรัฐ 

 เป้าหมายการพัฒนา : 
 ๑) รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการด าเนินงานและการลงทุนตามบทบาท 

และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 
 ๒) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) ภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจ 
 แนวทางพัฒนา : 

 ๑) รัฐวิสาหกิจสร้างความมั่นคงด้านรายได้ มีการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริหาร
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพ่ือเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 

 ๒) กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดท าแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 
ที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องจัดท าแผนพลิก ฟ้ืนกิจการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ทางการเงิน 
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 ๓) กระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสั งกัดจัดให้ มีระบบสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ  
เช่น การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation : PSO) หรือ การแยกบัญชี
ธุรกรรมเชิงนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) เป็นต้น เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่งทางการเงิน
เพียงพอในการให้บริการตามนโยบายรัฐ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องสะท้อนถึงคุณภาพและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการตามนโยบาย 
 ๔) รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ค านึงถึงผลกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย  
และภาระผูกพันที่จะส่งผลกับฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE 
 วัตถุประสงค์ :   
 ๑) รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนางานและการให้บริการแก่ประชาชน 

 ๒) รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 ๓) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านที่เกี่ยวข้อง 

 เป้าหมายการพัฒนา : 
 ๑) รัฐวิสาหกิจมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้บริการและด าเนินงาน 
 ๒) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่ท าให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม 

 แนวทางพัฒนา : 
 1) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) 

รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและการบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
 2) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงานผล
ตามมาตรฐานสากล  
 4) ให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท 
 5) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน  
(Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 วัตถุประสงค์ :   
 ๑) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม 
 ๒) ระบบก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
 ๓) รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
 เป้าหมายการพัฒนา : 
 ๑) โครงสร้างบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจที่สอดรับกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานภายใต้
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดีของรัฐวิสาหกิจและและหลักธรรมาภิบาลของสากล  
 ๒) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งแสดงออกในการยอมรับและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีมาตรการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) รัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
ในการตัดสินใจและการด าเนินการตามภารกิจ 
 ๔) รัฐวิ สาหกิจทุกแห่ งเป็นองค์กรที่ มี ความโปร่ งใสที่ สามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ 
และการด าเนินการได้ และมีกลไกการตรวจสอบการตัดสินใจและการด าเนินการ รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน  
 ๕) รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจบนพ้ืนฐานของค่านิยมที่ยึดถือ 
ความเท่าเทียมและความยุติธรรมอย่างมีจริยธรรม โดยมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจและก ากับดูแลองค์กรด้วยความโปร่งใส 
และเป็นธรรม 
 แนวทางพัฒนา : 
 (1) รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล 
 (๒) รัฐวิสาหกิจก ากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและสามารถอธิบาย 
ความจ าเป็นในการตัดสินใจได ้
 (3) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 (4) รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีช่องทางในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ รวมทั้งน าระบบ Integrity and Transparency Assessment (ITA)  
มาปรับใช้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจัดท าฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินการและเผยแพร่แก่สาธารณะ 
 (5) รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจน าระบบที่สนับสนุนความโปร่งใสมาใช้ เช่น Integrity Pact (IP) CoST เป็นต้น 
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 (6) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กรและมีความโปร่งใส และยุติธรรม 
 (7) รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความรู้ที่จ าเป็น  (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการ 
และผู้บริหารสูงสุดที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
 (8) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร  
รวมทั้งมีกลไกก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 (9) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างภาวะผู้น า
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทส าคัญ (Mega Trend) ของโลก อาทิ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

๗. แนวทางการน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่ คนร. เห็นชอบแล้วข้างต้นไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 

และการส่งผ่านให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติ และก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจต่อไป โดยสามารถสรุปขั้นตอน 
การน าไปใช้จัดท ายุทธศาสตร์รายสาขาและแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง และแผนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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จากแผนภาพข้างต้น อธิบายเป็นแนวทางในการน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจไปใช้ในการจัดท าแผนวิสาหกิจ  
และแผนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของรัฐวิสาหกิจเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนี้ 

๑) จากแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่ได้ตาม (๒) ของแผนภาพ จะน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดทิศทาง 
และแนวพัฒนาที่เป็นนโยบายหรือประเด็นส าคัญเฉพาะสาขาที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งประกอบกิจการอยู่ว่าจะต้อง
มุ่งเน้นพัฒนาและให้ความส าคัญในเรื่องใดเป็นพิเศษ เช่น บทบาทภาครัฐในการผลักดันให้มีโครงสร้าง อุตสาหกรรม 
ที่เหมาะสม นโยบายเฉพาะของกระทรวงเจ้าสังกัดให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการ นโยบายคณะกรรมการเฉพาะด้าน 
นโยบายองค์กรก ากับดูแลรายสาขา เป็นต้น  

๒) การทบทวน ปรับปรุง หรือจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (ทั้งภาพรวมและรายสาขา) ให้น าแนวทางพัฒนา  
ตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องใน (๑) ของแผนภาพ โดยเฉพาะกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาใช้ในการจัดท าแผนของรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ทิศทางและแนวทาง 
การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจใน (๒) ของแผนภาพ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทการด าเนินงานที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน มีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและยุทธศาสตร์ มีฐานะการเงินที่มั่นคง  
มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และมีธรรมภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดี ท้ายที่สุดจะท าให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่มีบทบาทและเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


