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ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ
พิเศษ 
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สารบัญ 
 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 

๐๐ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รวบรวมข้อมูลและจัดท ากระบวนการท างานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อก าหนด Key Drivers ท่ีส าคัญของรัฐวิสาหกิจส าหรับน ามาใช้ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงน ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และคาดการณ์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของรัฐวิสาหกิจ 
   

2. ขอบเขต  
 จัดท า Key Drivers ของรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
  
3. ผูร้ับผิดชอบ 
 นายทรงธรรม  ชูเงิน  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 
 นางสาวเบญจวรรณ ชุ่มชูบุญ  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
   กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ 
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4. ผังกระบวนการท างาน 
การจัดท า Key Drivers ของรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AO ที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งน า
ข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห ์เพื่อประเมนิ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค 
(SWOT Analysis)  

AO ที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
น าเสนอสรุปรายงานการจัดท า Key 

Drivers ต่อ ผู้อ านวยการส่วน 
(นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจข านาญการพิเศษ
ที่ก ากับดแูล) และผูอ้ านวยการกองพัฒนา

รัฐวิสาหกิจทีก่ ากบัดูแล 

น าเสนอรายงานบทวิเคราะห์การก าหนด 
 Key Drivers ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแหง่ต่อที่

ปรึกษา/รองผู้อ านวยการส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทีก่ ากับดูแล

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจนั้นๆ เพื่อพิจารณา 

AO ที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งรวบรวมข้อมูล 
ที่เกี่ยวขอ้งกับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 1) นโยบายภาครัฐที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 2) ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแนวโน้ม

ของธุรกิจ 3) ภาพรวมธุรกิจ และการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ และ 4) สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

AO ที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งปรับปรุงแก้ไข
รายงานการจัดท า Key Drivers ตามประเด็น

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้อ านวยการส่วน 
(นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษที่ก ากับ

ดูแล) และผู้อ านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจทีก่ ากับ
ดูแล 

AO ที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง น า
ข้อมูลจากการประเมินจุดแข็ง จุดออ่น 
โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 
มาก าหนดเป็น Key Drivers ส าหรับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 

นโยบายภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน 
(เช่น ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นต้น)  
3. นโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัด 
4. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และรายสาขา 
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5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 
 

AO ท่ีรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งรวบรวมข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 1) นโยบายภาครัฐท่ีมีต่อ
รัฐวิสาหกิจ 2) ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และแนวโน้ม 
ของธุรกิจ 3) ภาพรวมธุรกิจ และการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
และ 4) สถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

1 เดือน กพส. 1 - 3 

2. AO ท่ีรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งน าข้อมูลท่ีรวบรวม 
มาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis)  

2 สัปดาห์ กพส. 1 - 3 

3. 
 

AO ท่ีรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง น าข้อมูลจากการประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) มาก าหนด
เป็น Key Drivers ส าหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 

2 สัปดาห์ กพส. 1 - 3 

4. AO ท่ีรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง น าเสนอสรุปรายงาน 
การจัดท า Key Drivers ต่อ ผู้อ านวยการส่วน (นักวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจข านาญการพิเศษท่ีก ากับดูแล) และผู้อ านวยการกอง
พัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีก ากับดูแล 

1 – 2 วัน กพส. 1 - 3 

5. AO ท่ีรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งปรับปรุงแก้ไขรายงาน
การจัดท า Key Drivers ตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากผู้อ านวยการส่วน (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ
ท่ีก ากับดูแล) และผู้อ านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีก ากับ
ดูแล 

1 สัปดาห์ กพส. 1 - 3 

6. น าเสนอรายงานบทวิเคราะห์การก าหนด Key Drivers  
ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งต่อท่ีปรึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท่ีก ากับดูแล 
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจนั้นๆ เพื่อพิจารณา 

1 สัปดาห์ กพส. 1 - 3 
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 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 3) นโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัด 
 4) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และรายสาขา 
 5) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 6) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 7) รายงานภาวะอุตสาหกรรมจากแหล่งอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 8) รายงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (MOU Report) ประจ าปี
ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
 9) งบการเงินของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร   

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. Key Drivers External harddisk  
ของ กพส. ๑ - 3 

กพส. 1 - 3 ๑๐ ปี 

2. Key Drivers E-filling กพส. 1 - 3 ๑๐ ปี 
 

8. การติดตามและประเมินผล 
 ก ากับติดตามการด าเนินการภายใต้กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปีของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง 


