
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

นางสาวศรีนรา แก้วก ายาน 
ต าแหนง่ : นักวิเคราะห์รฐัวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 
 

นางสุวรรณา  อภัยบัณฑิตกุล 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัตกิาร 
 

ส านัก/กลุ่มงาน : กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

นายสุธารักษ์  ธีร์จันทึก 
 

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 
 

ส านัก/กลุ่มงาน : กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    
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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 
 ค าอธิบาย : วันท่ีผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   
01   

 

1.  วัตถุประสงค์  
  คู่มือปฏิบัติงานการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของรัฐวิสาหกิจ (รส.) ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ (กพส. 1-3) หรือเจ้าหน้าท่ี AO ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) สามารถปฏิบัติงาน และด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการเบิกจ่ายงบลงทุนของ รส. รวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี AO ให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น   

2.  ขอบเขต  
  เริ่มตั้งแต่ ผอ. กอง (กพส. 1-3) และระดับช านาญการพิเศษ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี กพส. 1-3 
(AO) ดูแลรับผิดชอบ รส. รายแห่ง โดยผู้จัดท าคู่มือได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์ และติดตาม
ผลการด าเนินงานของ รส. เพื่อเร่งรัด ก ากับ และติดตามทิศทางการลงทุนของ รส. ให้มีความสอดคล้อง 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 รวมถึงยุทธศาสตร์ 
และภารกิจของ รส. เป็นต้น      

3.  ผูร้ับผิดชอบ 
 นางสาวศรีนรา  แก้วก ายาน  ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 

นางสุวรรณา  อภัยบัณฑิตกุล ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 

ส านัก/กลุ่มงาน : กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    
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4.  ผังกระบวนการท างาน 
 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถ
อธิบายเป็นหัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน 
และเข้าใจง่าย 
 

สัญลักษณ์  
 
 

     

ความหมาย เร่ิมต้น/สิ้นสดุ การปฏิบัติงาน 
การตัดสินใจ/

อนุมัติ 

เชื่อมต่อ
กระบวนการ
ความรู้อ่ืนๆ 

เอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง 

ทิศทางการไหล 

ล าดับที ่
ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว ้
ในขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

กพส. 1-3 จุดเริม่ต้น 

รส. น าส่งข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนในระบบ GFMIS-SOE  
(ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน) 

น าส่งรายงานภาพรวม
การเบิกจ่ายงบลงทุน
รายเดือนของ รส. 
ให้แก่ สนผ.  
เพื่อรวบรวม (ภายใน
วันท่ี 10 ของทุกเดือน) 

AO เร่งรดั ติดตาม 
การเบิกจ่ายในรายโครงการ
ที่ส าคัญเร่งด่วนของ รส. 
พร้อมรายงาน 
ความคืบหน้า ปัญหา  
และอุปสรรค ให้ สนผ. 

จุดสิ้นสุด 

AO ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบ รส. 
รายแห่ง 

AO วิเคราะห์ข้อมลูการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนของ รส. 
 

AO เตรียมจดัท าข้อมูลด้วยการ download ข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE 

AO ตดิต่อประสานงาน
ระหว่าง สนผ.  
และ รส. เพื่อติดตาม
สถานะ ความก้าวหน้า
ของโครงการ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    
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5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงาน
ตามองค์ความรูข้องท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

1. 
 

ผอ. กอง (กพส. 1-3) และระดับช านาญการพิเศษ 
ได้ตกลงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กพส. 1-3 (AO) 
ดูแลรับผิดชอบ รส. รายแห่ง โดยให้ท าหน้าที่
ศึกษาวิเคราะห์ และติดตามผลการด าเนินงาน
ของ รส. โดยเฉพาะการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่าย
งบลงทุนรายเดือนของ รส. รายแห่ง 

เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานการเบิกจ่าย
งบลงทุนของ รส.รายแห่ง 

กพส. 1-3 

2. 
 

AO ผู้จัดท าคู่มือนี้ ได้รับมอบหมายให้ดูแล
รับผิดชอบ รส. โดย AO เริ่มตรวจสอบการน าส่ง
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ รส. ในระบบ 
GFMIS-SOE ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(MIS) ของ สคร. และเตรียมจัดท าข้อมูล 
โดยการ download ข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE 

 ภายในวันที่ 5
ของทุกเดือน  

 ทุกเดือน 
 

เพ่ือจัดท ารายงาน 
การเบิกจ่ายงบลงทุน
รายเดือนของ รส. 

กพส. 2 

3. 
 

AO วิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบลงทุน 
รายเดือนของ รส. และน าส่งรายงานภาพรวม 
การเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนของ รส.  
ให ้สนผ. เพื่อรวบรวม (ภายในวันที่ 10  
ของทุกเดือน) 

 ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน  

 ทุกเดือน 
 

เพ่ือจัดท ารายงาน 
การเบิกจ่ายงบลงทุน 
รายเดือนของ รส. 

กพส. 2 

4. AO ติดต่อประสานงานระหว่าง สนผ.  
และ รส. เพื่อติดตามสถานะ ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

 ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน  

 ทุกเดือน 
 

เพ่ือจัดท ารายงาน 
การเบิกจ่ายงบลงทุน 
รายเดือนของ รส. 

กพส. 2 

5. AO เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายในรายโครงการ 
ที่ส าคัญเร่งด่วนของ รส. พร้อมรายงาน 
ความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรค ให้ สนผ. ทราบ 

 ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน  

 ทุกเดือน 

รายงานการเบิกจ่าย 
งบลงทุนรายเดือน 
ของ รส. 

กพส. 2 

       



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
6.1 พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
6.2 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
6.3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
6.4 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
6.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
6.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 

 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. คู่ มื อปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ การติ ดตาม 

การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจรายแห่ง 
e-filling กพส. 2 ไม่มีก าหนด 

 

8. การติดตามและประเมินผล 
 8.1 ตัวชี้วัดในการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนรายแห่งของ รส.  

8.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
 

รายการ 

ผลการ
ด าเนินงาน       
ปี 2563 

เป้าหมาย 

ขั้นต้น        
(50 คะแนน) 

มาตรฐาน  
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง     
(100 คะแนน) 

ความส าเร็จในการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ (%เบิกจ่ายสะสม/
แผนสะสม) 
 

ณ เดือน ก.ย. 
2563 

ร้อยละ 74.24 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

 
 


