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         ความเป็นมา 

1) มต ิคนร. คร ัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2559 

มอบหมายให ้สคร. รว่มกบั สศช. เรง่ด าเนนิการจดัท าแผนยทุธศาสตรร์ัฐวสิาหกจิระยะ 5 ปี โดยใหม้ ี
ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 และนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาประยกุตใ์ช ้เพือ่เป็น Roadmap ในการก าหนดทศิทางการด าเนนิงานและพฒันารัฐวสิาหกจิ 

 
2)  ขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตร ีตามหนงัสอื สลน. ที ่นร 0405/13918 ลว. 14 ธค. 59 

ใหก้ระทรวงการคลงัโดย สคร. รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัท าแผนแมบ่ทรัฐวสิาหกจิทัง้ 55 แหง่ ก าหนด
แผนงานปี 2560 และแผนงานในทกุ 5 ปี ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 กรอบยทุธศาสตรช์าติ
ระยะ 20 ปี  หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) รวมถงึสง่เสรมิ
และพัฒนารัฐวสิาหกจิใหม้บีคุลากรและองคก์รทีม่คีณุธรรม และสรา้งวัฒนธรรมความเป็นเจา้ของตัง้แตล่กูจา้ง
พนักงานและผูบ้รหิาร รวมถงึกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาบคุคลากรเพือ่เพิม่ทกัษะความช านาญ 
ในการท างาน 

3) มต ิคนร. คร ัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 

3.1)  เห็นชอบแผนยทุธศาสตรร์ัฐวสิาหกจิภาพรวม และมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการฯ น าไปใชใ้นการจัดท า 
แผนยทุธศาสตรร์ัฐวสิาหกจิรายสาขา รว่มกบั สศช. และกระทรวงเจา้สงักดัตอ่ไป 

3.2)  มอบหมายใหร้ัฐวสิาหกจิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าแผนยทุธศาสตรร์ัฐวสิาหกจิภาพรวมไปใช ้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานปี 2560 แผนงานระยะ 5 ปี และเป้าหมาย 20 ปี โดยค านงึถงึ 
การเปลีย่นแปลงในอนาคตทีอ่าจท าใหภ้ารกจิและงานของรัฐวสิาหกจิเปลีย่นแปลงไป 

3.3)  มอบหมายใหร้ัฐวสิาหกจิจัดท าแผนบรหิารการเปลีย่นแปลงทีม่คีวามชดัเจน โดยก าหนดใหม้ทีมีบรหิาร 
การเปลีย่นแปลงเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรใ์หบ้รรลเุป้าหมาย 

 

 1 

1 



กรอบในการจดัท าแผนยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิ 2 

2 



          การเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิกบัยทุธศาสตรช์าต ิ3 

3  

เสรมิสรา้ง 
ความแข็งแกรง่ 

ทางการเงนิ เพือ่สรา้ง
ความสามารถ 

ในการด าเนนิภารกจิ
ตามบทบาท 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

ดา้นความมั่นคง 

กรอบ
ยทุธศาสตรช์าติ
ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาฯ 
ฉบบั 12 

นโยบายดา้น
รฐัวสิาหกจิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ดา้นการสรา้งความสามารถ 
ในการแขง่ขัน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

ดา้นการพัฒนา 
และเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

ดา้นการสรา้ง
โอกาส ความเสมอ
ภาค และเทา่เทยีม
กันทางสังคม 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ดา้นการสรา้ง 
การเตบิโตบน
คณุภาพชวีติ 
ทีเ่ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 

ดา้นการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการภาครัฐ 

 
สรา้งเสรมิ 

ความมัน่คงแหง่ชาตฯิ  
(ย.5) 

 

 

การพฒันาดา้นแรงงาน 

(ย.1) 

 

การเสรมิสรา้งและ
พฒันาศกัยภาพทนุ

มนุษย ์

(ย.1) 

 

(ประกนัสขุภาพ/
ผูส้งูอาย/ุสถาบนั 

ทางสงัคม) 

(ย.1) 

 

การเตบิโตเป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่การพฒันา 
อยา่งยั่งยนื 

(ย.4) 

 

 

การบรหิารจัดการภาครฐั
ป้องกนัการทจุรติ 

(ย.6) 

 

 

สรา้งความม ัน่คง
ดา้นพลงังานและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค  

 

 
เชน่ 

การจัดการดา้น 
ความปลอดภัยของ 
ทา่อากาศยาน  
การส ารองดา้น
สาธารณูปโภค  

(ประปาและไฟฟ้า)  
เพือ่รองรับกรณีทีอ่าจ
เกดิภาวะฉุกเฉนิ เป็นตน้ 

 

 

สรา้งความรว่มมอื 
ระหวา่งประเทศ  

เพือ่เพิม่ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

 

เชน่ การลงทนุเพือ่ขยาย
ตลาด เพิม่มลูคา่ หรอื
เพือ่เสรมิความมั่นคง
ทางพลังงาน เป็นตน้ 

 
พฒันาศกัยภาพ
บุคคลากรของ

รฐัวสิาหกจิใหท้นัตอ่
การเปลีย่นแปลง 

 
เชน่ การพัฒนา Core 
Competency ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ
ตามแนวทาง 

Thailand 4.0 และ DE 
เป็นตน้ 

 

สรา้งโอกาส 
ในการเขา้ถงึบรกิาร
ของรฐั/บรกิาร

สาธารณะทีเ่ทา่เทยีม 
มคีณุภาพ และราคา

ทีเ่หมาะสม 
 

โดยเฉพาะคนพกิาร
และผูส้งูอาย ุ เชน่ 

บรกิารขนสง่ 
การจัดสรรทีอ่ยูอ่าศัย  

เป็นตน้ 

สง่เสรมิการด าเนนิการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การอนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้ม  
 

 

 

การสรา้งความเขม้แขง็
ทางเศรษฐกจิฯ 

(ย.3) 

  

การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

(ย.7) 

วทิยาศาสตร ์
และนวตักรรม  

(ย.8) 

การพฒันาภาคเมอืง 
และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

(ย.9) 

 
ความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ 

(ย.10) 

 

การสรา้งความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลือ่มล ้าในสงัคม 

(ย.2) 

 
ลงทนุและด าเนนิงาน 

ตอ้งค านงึถงึ
ผลกระทบ 

ตอ่สิง่แวดลอ้ม ชุมชน  
และสงัคมเป็นส าคญั 

 
เชน่ การลดน ้าสญูเสยี 
การจัดการน ้าเสยี 

อตุสาหกรรมเชงินเิวศน ์
เป็นตน้ 

 

SOEs 

ลงทนุเพือ่พฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
ใหส้อดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตรเ์พือ่เพิม่
ขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 
ของประเทศ  

 
เชน่ ดา้นพลังงาน  
ดา้นคมนาคมขนสง่ 
เพือ่เชือ่มโยงไปสู่

ภมูภิาค  
ดา้นสาธารณูปโภค 
ขัน้พืน้ฐาน นคิม
อตุสาหกรรม  

เป็นตน้ 

 
น าเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม มาใช ้

เพือ่ยกระดบัการผลติ 
การบรกิาร และ 
การบรหิารจดัการ 

ลงทนุพฒันาเมอืง 
และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

เพือ่กระจายการลงทนุ
ไปสูภ่มูภิาค 

 

เชน่ ระบบรถไฟฟ้า  
นคิมอสุาหกรรม 

พลังงาน น ้า SFIs ขนสง่ 
ทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

 
รว่มพฒันาศกัยภาพ 

คนไทย 
 

 เชน่ สรา้งความรูเ้รือ่ง
ทางการเงนิ (Financial 

Literacy) ดา้น
การเกษตร วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี 
ภาคบรกิาร  
กฬีา เป็นตน้  

 
 

สรา้งโอกาส 
การเขา้ถงึบรกิาร
ดา้นการเงนิและ
แหลง่เงนิทนุใหแ้ก่
ผูด้อ้ยโอกาส 

 

   

เสรมิสรา้งคณุธรรมและ
จรยิธรรมใหแ้กบุ่คลากร

และองคก์ร 

ปรบัการบรหิารจดัการ 
ใหเ้ป็นสมยัใหม ่โดยมี
ระบบบรหิารความเสีย่ง 

ทีเ่หมาะสม 

สรา้งระบบธรรมาภบิาล 
ทีม่คีวามโปรง่ใส ป้องกนั

การทจุรติ 



          การเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิกบัยทุธศาสตรช์าต ิ3 

แผนดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (Digital Economy: DE) ประเทศไทย 4.0 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพและสรา้งโอกาสสู ่“การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยดว้ยนวตักรรม”  
(Value-Based Economy) และจากการสรา้งความเขม้แข็งจากภายในและปรบัเปลีย่นวธิกีาร 

จาก “ท ามากไดน้อ้ย” เป็น “ท านอ้ยไดม้าก” เพือ่ยกระดบัประเทศไทยใหห้ลดุพน้จาก 
กบัดกั 3 ประการ คอื 1) กบัดกัรายไดป้านกลาง 2) กบัดกัความเหลือ่มล า้ และ 3) กบัดกัความไมส่มดลุ  

โดยขบัเคลือ่นผา่นกลไก 3 ดา้น ดงันี ้

มุง่เนน้องคค์วามรู ้วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละปัญญา 

อยา่งแทจ้รงิ ตลอดจนแนวทาง 
ใหไ้ทยเตบิโตอยา่งกระจาย  

ไมก่ระจกุ เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่น
การสรา้งและยกระดบัผลติภาพ 

กลไกขบัเคลือ่นทีค่นสว่นใหญ่
มสีว่นรว่มอยา่งเทา่เทยีมและ

ทัว่ถงึ ดว้ยการจัดสรร
ทรัพยากรชดุใหม ่

กลไกการขบัเคลือ่นทีเ่ป็นมติร 
กบัสิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื  
ดว้ยการเนน้ความตระหนัก 
และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 ยทุธศาสตรท์ ี ่2 ยทุธศาสตรท์ ี ่3 ยทุธศาสตรท์ ี ่4 ยทุธศาสตรท์ ี ่5 ยทุธศาสตรท์ ี ่6 

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดจิทิลัประสทิธภิาพสงูให้
ครอบคลมุท ัว่ประเทศ 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ดวัยเทคโนโลยดีจิทิลั 

 

สรา้งสงัคมคณุภาพดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลั 

ปรบัเปลีย่นภาครฐัสู ่
การเป็นรฐับาลดจิทิลั 

 

พฒันาก าลงัคน 
ใหพ้รอ้มเขา้สูย่คุเศรษฐกจิ 

และสงัคมดจิทิลั 

สรา้งความเชือ่ม ัน่ 
ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 

 

• การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน ICT ตา่งๆ  
ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ 
 

• เพิม่ขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนัของธรุกจิตลอด 
หว่งโซค่ณุคา่ โดยผลกัดนั
ธรุกจิใหเ้ขา้สูร่ะบบการคา้
ดจิทิลัสูส่ากล และใหเ้กดิ 
การใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มลู
เพือ่ปฏริปูการผลติสนิคา้ 
และบรกิาร เชน่ Fintech  
 

• การสรา้ง Digital 
Platform ใหแ้ก่
ผูร้ับบรกิาร 

• การสนับสนุนสง่เสรมิ 
ใหป้ระชาชนเขา้ถงึ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

• จัดใหม้บีรกิารอจัฉรยิะทีข่บัเคลือ่น
โดยความตอ้งการของประชาชน 
หรอืผูใ้ชบ้รกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
บรกิารทีอ่ านวยความสะดวกตอ่
ประชาชน นักธรุกจิ และนักทอ่งเทีย่ว 

• ปรับเปลีย่นการท างานของภาครัฐดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลั ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และธรรมาภบิาล โดยเนน้บรูณาการ
การลงทนุในทรัพยากร การเชือ่มโยง
ขอ้มลู และการท างานหน่วยงาน
ภาครัฐเขา้ดว้ยกนั 

• สนับสนุนใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู 

• พฒันา Platform บรกิารพืน้ฐาน
ภาครัฐ 

• พฒันาผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศใหส้ามารถวางแผน 
การน าเทคโนโลยดีจิทิลัไปพฒันา
ภารกจิ ตลอดจนสามารถสรา้ง
คณุคา่จากขอ้มลูขององคก์ร 

• สง่เสรมิการพฒันาทกัษะ  
ความเชีย่วชาญเทคโนโลย ี
เฉพาะดา้น ใหก้บับคุลากร 
ในสายอาชพีดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั  
ทีป่ฏบิตังิานในภาครัฐและเอกชน 
เพือ่รองรับความตอ้งการในอนาคต 

 

• สรา้งความเชือ่มัน่ในการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิลัและ 
การท าธรุกรรมออนไลน ์ 
ดว้ยการสรา้งความมัน่คง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการสือ่สาร 
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

 

4  



 
 

เสรมิสรา้ง 
ความแข็งแกรง่ 
ทางการเงนิ เพือ่
สรา้งความสามารถ 
ในการด าเนนิภารกจิ

ตามบทบาท 

 

สรา้งความม ัน่คง
ดา้นพลงังานและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค  

 

 
 

สรา้งความรว่มมอื 
ระหวา่งประเทศ  

เพือ่เพิม่
ความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 

 

 
 
 
 

พฒันาศกัยภาพ
บุคคลากรของ
รฐัวสิาหกจิใหท้นั

ตอ่การ
เปลีย่นแปลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรา้งโอกาส 
ในการเขา้ถงึ
บรกิารของรฐั/
บรกิารสาธารณะ 

ทีเ่ทา่เทยีม  
มคีณุภาพ และ
ราคาทีเ่หมาะสม 

 

 
 
 

สง่เสรมิการด าเนนิการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การอนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้ม  
 

 

 
 
 
 

ลงทนุและด าเนนิงาน 
ตอ้งค านงึถงึ
ผลกระทบ 

ตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ชุมชน  

และสงัคมเป็นส าคญั 

 
 

ลงทนุเพือ่พฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน

และระบบ
สาธารณูปโภคให้
สอดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตรเ์พือ่เพิม่
ขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 
ของประเทศ  

 
 
 

น าเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม มาใช ้

เพือ่ยกระดบัการผลติ 
การบรกิาร และ 
การบรหิารจดัการ 

 
 

ลงทนุพฒันาเมอืง 
และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 
เพือ่กระจายการ
ลงทนุไปสูภ่มูภิาค 

 
รว่มพฒันา
ศกัยภาพ 
คนไทย 

 

 
 
 

สรา้งโอกาส 
การเขา้ถงึบรกิาร
ดา้นการเงนิและ
แหลง่เงนิทนุใหแ้ก่
ผูด้อ้ยโอกาส 

 

   

 

 

เสรมิสรา้งคณุธรรม 
และจรยิธรรมใหแ้ก่
บุคลากรและองคก์ร 

 

ปรบัการบรหิารจดัการ 
ใหเ้ป็นสมยัใหม ่โดยมี
ระบบบรหิารความเสีย่ง 

ทีเ่หมาะสม 

 

สรา้งระบบธรรมาภบิาล 
ทีม่คีวามโปรง่ใส 
ป้องกนัการทจุรติ 

นโยบายดา้น
รฐัวสิาหกจิ 

(ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
แผนชาตริะยะ 20 ปี และ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12) 

SOEs 

2 

1 

4 

3 

5 

1 

2 

1 
1 5 

5 

1 2 3 4 5 ดา้นบทบาท 
และทศิทางการด าเนนิงาน 

ดา้นการลงทนุ ดา้นการเงนิ 
ดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรม 
และการวจัิยพัฒนา 

ดา้นธรรมาภบิาล 
และบรหิารจัดการ 

ห
ล
กั
ป
ร
ชั
ญ
า
เศ
ร
ษ
ฐ
ก
จิ
พ
อ
เพ
ยี
ง
 

ความสอดคลอ้งกบั
มติกิารก ากบัดแูล

รฐัวสิาหกจิ 
 

แผนดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (Digital Economy: DE) 
ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตรท์ี ่5 ยุทธศาสตรท์ี ่6 

 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดจิทิลัประสทิธภิาพสงูให้
ครอบคลมุท ัว่ประเทศ 

ขบัเคลือ่น 
เศรษฐกจิ 

ดวัยเทคโนโลยดีจิทิลั 
 

สรา้งสงัคม 
คณุภาพ 

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

ปรบัเปลีย่นภาครฐัสู ่
การเป็นรฐับาลดจิทิลั 

 

พฒันาก าลงัคน 
ใหพ้รอ้มเขา้สู ่
ยุคเศรษฐกจิ 

และสงัคมดจิทิลั 

       สรา้งความเชือ่ม ัน่ 
ในการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิลั 
 

1 

5 

5 

1 

2 
1 

4 5 5 4 

          การเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิกบัยทุธศาสตรช์าต ิ3 

5  



            กรอบแนวคดิของยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิภาพรวม 5 ดา้น 

“ รัฐวสิาหกจิมบีทบาทในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิ 
โดยสามารถเรง่การลงทนุทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละมคีวามแข็งแกรง่ทางการเงนิ  

โดยเนน้การน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาพัฒนางานและเพิม่ประสทิธภิาพ  
ภายใตร้ะบบธรรมาภบิาลทีโ่ปรง่ใสและมคีณุธรรม และการนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้” 

6 

4 



        เป้าหมายและทศิทางการพฒันารฐัวสิาหกจิภาพรวม พ.ศ. 2560 – 2564 

ก าหนดบทบาทรฐัวสิาหกจิ 
ใหช้ดัเจน เพือ่เป็นพลงั
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิ
 

เป้าประสงค ์: 

• รัฐวสิาหกจิทกุแหง่มบีทบาท 
และทศิทางการด าเนนิงานชดัเจน 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ

• รัฐวสิาหกจิด าเนนิงานตามบทบาท 
และทศิทางทีก่ าหนดไดอ้ยา่งครบถว้น 

ยทุธศาสตรท์ี ่1: 

แนวทางพฒันา : 

 ก าหนดบทบาทและทศิทางด าเนนิงาน 
ของรัฐวสิาหกจิทีจ่ะชว่ยในการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตรใ์หม้คีวามชดัเจน  

 ก าหนดบทบาทและทศิทางโดยค านงึถงึ 
การเปลีย่นแปลงในอนาคตทีอ่าจท าให ้
ภารกจิและงานของรัฐวสิาหกจิเปลีย่นแปลง
ไป เชน่ เทคโนโลยแีละโครงสรา้งประชากร 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นตน้ 

 น าบทบาทและทศิทางการด าเนนิงาน 
ทีช่ดัเจนไปด าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม 
แผนยทุธศาสตรท์ีก่ าหนด 

1 

7 

5 

ยทุธศาสตรท์ี ่2: 

บรหิารแผนการลงทนุสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตรข์องประเทศ 

เป้าประสงค ์: 

•ภาครัฐมแีผนการลงทนุทีส่อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรข์องรัฐวสิาหกจิระยะ 5 ปี 

•โครงการลงทนุมแีหลง่เงนิลงทนุทีเ่หมาะสม
ครบถว้นทกุโครงการ 

แนวทางพฒันา : 

 มกีารจัดท าแผนการลงทนุทีช่ดัเจน สอดคลอ้ง
กบับทบาทและทศิทางตามยทุธศาสตร ์ 
โดยน าแนวทางการใชท้รัพยากรร่วมระหวา่ง
รัฐวสิาหกจิ (Synergy) มาประกอบการ
พจิารณาโครงการลงทนุของรัฐวสิาหกจิดว้ย 

 จัดท าโครงการลงทนุของรัฐวสิาหกจิ 5 ปี  
โดยค านงึถงึล าดบัความพรอ้มและความส าคญั 

 พจิารณาแหลง่เงนิลงทนุโครงการของ
รัฐวสิาหกจิใหค้รบถว้นและเหมาะสมกบั
โครงการ 

 สนับสนุนใหม้กีารระดมทนุจากแหลง่เงนิทนุ
ทางเลอืก เชน่ PPP กองทนุรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย เป็นตน้ 

2 ยทุธศาสตรท์ี ่3: 3 

เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงนิ
เพือ่ความย ัง่ยนืในระยะยาว 

เป้าประสงค ์: 

• รัฐวสิาหกจิมฐีานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่งในระยะกลาง 
และระยะยาว 

• รัฐวสิาหกจิทีม่ปัีญหาทางการเงนิไดรั้บการแกไ้ขจนแลว้เสร็จ 

•ภาครัฐมกีลไกในการสนับสนุนทางการเงนิแกรั่ฐวสิาหกจิ 
ในการด าเนนิการตามบทบาท 

แนวทางพฒันา : 

 จัดใหม้ปีระมาณการผลประกอบการและฐานะทางการเงนิระยะ 5 ปี 
โดยใหม้กีารเสนอแนวทางการสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงนิ 
ใหส้ามารถด าเนนิการตามบทบาทไดต้ามเป้าหมาย 

 สรา้งความมั่นคงดา้นรายได ้ควบคมุรายจา่ยใหอ้ยูใ่นระดบั 
ทีเ่หมาะสม และบรหิารทรัพยส์นิใหเ้กดิประโยชน ์

 แกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกจิทีม่ปัีญหาดา้นการเงนิ  
โดยเฉพาะรัฐวสิาหกจิทีข่าดทนุตอ่เนือ่งตอ้งจัดท า 
แผนพลกิฟ้ืนทางการเงนิเพือ่ใหเ้กดิความยั่งยนืทางการเงนิ 

 มรีะบบสนับสนุนทางการเงนิแกรั่ฐวสิาหกจิ เชน่ PSO/PSA  
เป็นตน้ เพือ่ใหรั้ฐวสิาหกจิมคีวามแข็งแกร่งทางการเงนิเพยีงพอ 
ในการใหบ้รกิารตามนโยบายรัฐ  

 ตอ้งมกีารบรหิารความเสีย่งทางการเงนิทีช่ดัเจน 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 



ยทุธศาสตรท์ ี ่4: ยทุธศาสตรท์ ี ่5: 

สนบัสนนุการใชน้วตักรรม 
และเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร ์Thailand 4.0  
และแผน DE 

เป้าประสงค ์: 
 

 รัฐวสิาหกจิใชน้วัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในการพัฒนางานและการใหบ้รกิาร 
แกป่ระชาชน 

 รัฐวสิาหกจิใชน้วัตกรรมในการปรับปรงุ
กระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 รัฐวสิาหกจิมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ 
ใหเ้กดินวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

สง่เสรมิระบบธรรมาภบิาลใหม้คีวามโปรง่ใสและมคีณุธรรม 

เป้าประสงค ์: 
 

 รัฐวสิาหกจิทกุแหง่มรีะบบการบรหิารจัดการทีม่ธีรรมาภบิาลเป็นองคก์รคณุธรรม 
 ระบบก ากับดแูลรัฐวสิาหกจิมคีวามชดัเจนสอดคลอ้งกับรปูแบบและบทบาทของรัฐวสิาหกจิ 
 รัฐวสิาหกจิมบีคุลากรทีม่ศัีกยภาพ 
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แนวทางพฒันา : 

 ใหร้ัฐวสิาหกจิจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีเ่ปลีย่นแปลง (Disruptive 
Technology) รวมถงึการน าเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมทีเ่กีย่วขอ้งมาใชป้ระโยชน ์
ในการผลติและการบรกิารทัง้ในเชงิรกุ 
และเชงิรับ 

 รัฐวสิาหกจิมกีารพัฒนาระบบการท างาน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาชว่ย 
ในการปรับปรงุระบบบรหิารจัดการ 
ภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 สง่เสรมิการใชน้วัตกรรมและเทคโนโลย ี
ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม โดยมกีาร
ประเมนิและรายงานผลตามมาตรฐานสากล  

 ใหรั้ฐวสิาหกจิมสีว่นรว่มสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมและการวจัิยทีเ่กีย่วเนือ่งร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและภาคสว่นอืน่ 
ในการพัฒนางานตามบทบาท 

 ใหรั้ฐวสิาหกจิจัดท าฐานขอ้มลู เพือ่ใช ้
ในการวเิคราะหแ์ละเปิดเผยใหส้าธารณะ 
ไดใ้ชร้ว่มกัน (Open Data) สนับสนุน 
ระบบสารสนเทศ รวมถงึการวจัิยดว้ย 

แนวทางพฒันา : 

 รัฐวสิาหกจิทบทวนระบบการบรหิารจัดการและโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกับบทบาทและภารกจิตามหลักเกณฑก์ารบรหิารจัดการ 
องคก์รทีด่แีละหลักธรรมาภบิาลสากล 

 รัฐวสิาหกจิก ากับดแูลองคก์รและบคุลากร รวมทัง้บรษัิทในเครอื ใหม้กีารตรวจสอบและตดิตามการปฏบัิตหินา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกับเป้าหมายองคก์ร และสามารถอธบิายความจ าเป็นในการตัดสนิใจได ้

 รัฐวสิาหกจิมรีะบบการบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง และสารสนเทศสนับสนุนการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคัญ 

 รัฐวสิาหกจิปรับปรงุกระบวนการใหบ้รกิาร การจัดการขอ้รอ้งเรยีนจากผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มชีอ่งทางในการสือ่สาร  
สรา้งสัมพันธ ์รวมทัง้น าระบบ ITA มาปรับใชแ้ละมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอแกส่าธารณะ ทัง้นี ้กระทรวงการคลังจะจัดท า 
ฐานขอ้มลูกลางของรัฐวสิาหกจิเพือ่ก ากับและตดิตามการด าเนนิการและเผยแพรแ่กส่าธารณะ 

 รัฐวสิาหกจิมกีารทบทวนปรับปรงุระบบและกระบวนในการจัดซือ้จัดจา้งใหม้ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส รัดกมุ และเป็นไปตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้ง มกีารตรวจสอบตดิตามผลและปรับปรงุแกไ้ขอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้สนับสนุนใหรั้ฐวสิาหกจิน าระบบทีส่นับสนุน 
ความโปรง่ใสมาใช ้เชน่ Integrity Pact (IP) CoST เป็นตน้ 

 รัฐวสิาหกจิมกีระบวนการตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานขององคก์รและกระบวนการบรหิารงานบคุคลทีส่รา้งความผกูพันตอ่องคก์ร 
และมคีวามโปรง่ใส และยตุธิรรม 

 รัฐวสิาหกจิมกีารจัดท าสมรรถนะและความรูท้ีจ่ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุ ทีส่อดคลอ้งกับบทบาท 
และภารกจิ เพือ่ใหส้ามารถขับเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ป้าหมายตามยทุธศาสตร ์ 

 รัฐวสิาหกจิมนีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในองคก์ร รวมทัง้มกีลไกก ากับ ตดิตาม และสง่เสรมิ
บคุลากรใหม้คีณุธรรมและจรยิธรรม  

 รัฐวสิาหกจิสรรหาและพัฒนาบคุลากรในทกุระดับใหม้คีวามรูแ้ละสมรรถนะสอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงตามยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0  
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีมัยใหม ่และการสรา้งภาวะผูน้ าเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต และค านงึถงึการเปลีย่นแปลง 
บรบิทส าคัญ (Mega Trend) ของโลก อาท ิการเขา้สูส่ังคมผูส้งูอาย ุการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
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        เป้าหมายและทศิทางการพฒันารฐัวสิาหกจิภาพรวม พ.ศ. 2560 – 2564 5 



       กระบวนการจดัท าและสง่ผา่นยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิรายสาขาใหร้ฐัวสิาหกจิด าเนนิการ 6 
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คณะกรรมการ 
รฐัวสิาหกจิ 
เห็นชอบ 

Change 
Agent 

แตง่ตัง้ บรหิาร/ก ากับ 



          กรอบระยะเวลาจดัท าแผนยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิและน าไปปฏบิตั ิ7 

1   สบืเนือ่งจากระยะเวลาการจัดท า/ปรบัปรงุแผนของรฐัวสิาหกจิมรีะยะเวลาลดลงจากแผนเดมิและเพือ่สง่ใหร้ฐัวสิาหกจิน าไปจัดท า/ปรับปรงุแผนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้นักบัชว่งการประเมนิผล ปี 61  
จงึจ าเป็นตอ้งจัดใหม้กีารสมัมนาสรา้งความเขา้ใจในการน าแผนยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิไปปฏบิตั ิ

2    รัฐวสิาหกจิตอ้งน าแผนยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิภาพรวมและรายสาขาไปด าเนนิการจัดท าแผนงานปี 61 และปรับปรงุแผนวสิาหกจิ รวมถงึแผนงานทีเ่กีย่วขอ้ง กอ่นน าเสนอ Board ใหค้วามเห็นชอบ  
และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา รัฐวสิาหกจิสามารถด าเนนิการควบคูไ่ปกบักระบวนการจัดท าบนัทกึขอ้ตกลงประเมนิผลด าเนนิงานได ้

3    รัฐวสิาหกจิจะตอ้งจัดสง่รา่ง KPIs แผนวสิาหกจิและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการจัดท าบนัทกึขอ้ตกลงฯ ให ้สคร. ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 เดอืน กอ่นเรมิปีบญัช ี

Jan 
หมายเหต ุ

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2017 2018 

น าเสนอกรอบยทุธศาสตรรั์ฐวสิาหกจิรายสาขา 
ตอ่ PAC (คาดวา่วนัที ่18 พ.ค. 60 จะน าเสนอ 
ครบทัง้ 9 สาขา) 

จัดท า Paper แผนยทุธศาสตรรั์ฐวสิาหกจิรายสาขา
และน าเสนอ PAC พจิารณา 

ข ัน้ตอนด าเนนิงาน 

น าแผนของรัฐวสิาหกจิมาใชก้ าหนด KPIs ปี 61 3 

รัฐวสิาหกจิด าเนนิการจัดท า/ปรับปรงุแผนวสิาหกจิ  
เสนอ Board และสง่ให ้สคร.   2  

- รัฐวสิาหกจิปีงบประมาณ ภายในวนัที ่31 ก.ค. 60  

- รัฐวสิาหกจิปีปฏทินิ ภายในวนัที ่31 ต.ค. 60 

Mar 

จัดสง่ Paper แผนยทุธศาสตรรั์ฐวสิาหกจิ  
(ภาพรวม+สาขา) ใหรั้ฐวสิาหกจิและหน่วยงาน
เกีย่วขอ้ง เพือ่ด าเนนิการ 

น าแผนยทุธศาสตรรั์ฐวสิาหกจิภาพรวมที ่คนร. 
เห็นชอบไปใชก้ าหนดบทบาทและทศิทาง 
การพัฒนารัฐวสิาหกจิ รายสาขาทัง้หมด  
และสง่ใหก้ระทรวงเจา้สงักดัและ สศช. พจิารณา 

ปีงบประมาณ ปีปฏทินิ 

จัดสมัมนา CEO เพือ่สรา้งความเขา้ใจ 1  

สคร.ประสานงาน 
และตดิตาม 
การด าเนนิการ
ของรัฐวสิาหกจิ
ใหเ้ป็นไปตาม
กรอบระยะเวลา 
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31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 60 

7 ม.ิย. 60 

26 ม.ิย. 60 

31 ก.ค. 60 

31 ต.ค. 60 



          การจดัท าสมรรถนะและความรูท้ ีจ่ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรบักรรมการรฐัวสิาหกจิ 8 

1) มต ิคนร. ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2559 เห็นชอบในหลักการก าหนด Skill Matrix เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา 
สรรหากรรมการรัฐวสิาหกจิ  

2) แผนยทุธศาสตรรั์ฐวสิาหกจิภาพรวมที ่คนร. ในคราวประชมุครัง้ที ่1/2560  เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 ใหค้วามเห็นชอบแลว้  
โดยยทุธศาสตรท์ี ่5:  สง่เสรมิระบบธรรมาภบิาลใหม้คีวามโปรง่ใสและมคีณุธรรม ก าหนดใหรั้ฐวสิาหกจิมกีารจัดท าสมรรถนะ 
และความรูท้ีจ่ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการและผูบ้รหิารสงูสดุ ทีส่อดคลอ้งกับบทบาทและภารกจิเพือ่ใหส้ามารถ 
ขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ป้าหมายตามยทุธศาสตร ์

   ความเป็นมาของการจดัท า Skill Matrix และความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิ 

   สมรรถนะและความรูท้ ีจ่ าเป็นส าหรบักรรมการรฐัวสิาหกจิ 

การเงนิ 

บญัช ี

กฎหมาย 

เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

สมรรถนะและ

ความรูอ้ ืน่ท ีจ่ าเป็น 

 

ความเชีย่วชาญเฉพาะ 
ทีก่ฎหมายจดัต ัง้ 
ก าหนด (หากม)ี 

คณะกรรมการ 
รฐัวสิาหกจิ 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก 
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“จ านวน Skill Matrix ของกรรมการ 
จะตอ้งไมเ่กนิกวา่จ านวนกรรมการ 
ในคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ” 



          การจดัท าสมรรถนะและความรูท้ ีจ่ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรบักรรมการรฐัวสิาหกจิ 8 

  รฐัวสิาหกจิจดัท า Skill Matrix ส าหรบักรรมการรฐัวสิาหกจิ โดยก าหนดรายละเอยีดตา่งๆ ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 

• ใหผู้บ้รหิารสงูสดุของรัฐวสิาหกจิพจิารณาก าหนด Skill Matrix  
ของกรรมการรัฐวสิาหกจิ โดยก าหนดใหส้อดคลอ้งกบับทบาทภารกจิ
และยทุธศาสตรข์ององคก์ร 

• ใหก้ารก าหนด Skill Matrix ไมเ่กนิกวา่จ านวนคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิ 

• ใหท้กุรัฐวสิาหกจิม ีSkill Matrix ใน 4 ดา้นหลัก ไดแ้ก ่การเงนิ บญัช ี
กฎหมาย และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• กรณีทีก่ฎหมายจัดตัง้ก าหนดใหม้คีวามเชีย่วชาญเป็นการเฉพาะ 
ก็ใหก้ าหนดความเชีย่วชาญเฉพาะดังกลา่วไวใ้น Skill Matrix ดว้ย 

• ระบคุณุวฒุ ิ(วฒุกิารศกึษา) และความเชีย่วชาญ (ประสบการณ์*)  
ของกรรมการรัฐวสิาหกจิชดุปัจจบุนั ทัง้นี ้ความเชีย่วชาญตอ้งพจิารณา
จากประสบการณ์จากการปฏบิตังิานเทา่นัน้ 

• ความเชีย่วชาญ (ประสบการณ์*) ใหร้ะบ ุ2 ล าดับแรกทีม่คีวาม
เชีย่วชาญมากทีส่ดุ  

สว่นที ่1 

สว่นที ่2 

สคร. วเิคราะห ์

ตรวจสอบ 

ความถกูตอ้ง 

และเหมาะสม 

คนร. พจิารณา 

น าไปใชใ้นกระบวนการสรรหา

กรรมการรัฐวสิาหกจิ 

จั
ด
ส
ง่
 

เสนอ น าไป
ปฏบิตั ิ
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หมายเหต ุ: * “ประสบการณ์” หมายถงึ ประสบการณ์จากการท างานตรงในความเชีย่วชาญนัน้ 


