
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : การจัดท าแผนฟื้นฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง การจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งท่ี  ๐1 ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 

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

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง การจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งท่ี  ๐1 ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มตคิณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ให้รัฐวิสาหกิจจัดท้า

แผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดและน้าเสนอ คนร. พิจารณา 

01 ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คนร. มีค้าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 
(คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะ และก้ากับติดตาม
การด้าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ 

02 ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๖ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกโดยย่อว่า “คนร.” 

 

1.  วัตถุประสงค์  
 ๑)  เพ่ือให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมของแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ  
 ๒) เพ่ือใหร้ัฐวิสาหกิจสามารถให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 
ท่ัวถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  
 ๓) เพ่ือใหร้ัฐวิสาหกิจมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถเลี้ยงตัวเองได้  พร้อมท้ังเป็นแหล่งรายได้
และกลไกส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน   

2.  ขอบเขต  
 รัฐวิสาหกิจที่ คนร. มีมติให้จัดท าแผนฟื้นฟูกิจการมีจ านวน ๗ แห่ง ได้แก่ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 

3.  ผูร้ับผิดชอบ 
 นายวรภพ  สระทองจันทร์  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
   กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง การจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งท่ี  ๐1 ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อเนื่องทุกเดือน 
หรือตามระยะเวลา
ท่ี คนร. ก้าหนด 

กพส. ๑ - ๓/
สนผ./

รัฐวิสาหกิจ/
กระทรวงเจ้า

สังกัด 

 

 

รับทราบแผน/ผล
การด าเนินงาน 

มีข้อสั่งการ
เพิ่มเตมิ 

เริ่มต้น 

รัฐวิสาหกิจจัดท าและน าส่งแผน/ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  
และรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอ คนร. 

ศึกษาวิเคราะห์แผนและ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

รวบรวมความเห็นและ 
ข้อสั่งการของ คนร. 

-  จัดท าร่างมติ คนร. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการ 
- แจ้งมติดังกล่าวใหร้ัฐวิสาหกจิ/กระทรวงเจ้าสังกัด 
- ตรวจทานร่างรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการ 

ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแผนและมติ คนร. 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น
ใหม ่



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง การจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งท่ี  ๐1 ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
/หน่วยงาน 

1. 
 

รัฐวิสาหกิจร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดจัดท้าและ
น้าส่งแผน และ/หรือผลการด้าเนินงานตามแผน
ฟื้นฟูกิจการให้แก่ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คนร. ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๑๕ วัน/
ภายในวันท่ี ๕  
ของทุกเดือน 

รั ฐวิสาหกิจส่ งแผน 
และผลการด้าเนินงาน
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ให้ตามก้าหนด 

กพส. ๑ - ๓/ 
รัฐวิสาหกิจ/
กระทรวง 
เจ้าสังกัด 

2. 
 

ศึกษาวิเคราะห์แผนและติดตามผลการด้าเนินงาน
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ 

๗ - ๑๕ วัน มขี้อเสนอแนะท่ี
เหมาะสม 

กพส. ๑ - ๓ 

3. 
 

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
เพื่อพิจารณาแผน และ/หรือผลการด้าเนินงาน
ตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ัง 
เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าชี้แจงประเด็นต่างๆ 

อย่างน้อย 
๑ ครั้งก่อน

ประชุม คนร. 

มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ อย่างน้อย 
๑ ครั้งก่อนประชุม คนร. 

กพส. ๑ - ๓ 

4. 
 

รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อเตรียม
น าเสนอต่อ คนร. ต่อไป 

๗ - ๑๕ วัน มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

กพส. ๑ - ๓ 

5. 
 

เข้าร่วมประชุม คนร. เพ่ือรวบรวมความเห็นและ
ข้อสั่งการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ 

๑ วัน มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ คนร. 

กพส. ๑ - ๓ 

๖. จัดท าร่างมติ คนร. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจต่างๆ และ 

๗ - ๑๕ วัน มติ คนร. ถูกต้อง
ครบถ้วน 

สนผ./ 
กพส. ๑ - ๓ 

๗ แจ้งมติดังกล่าวให้รัฐวิสาหกิจ/กระทรวงเจ้าสังกัด ๑ วัน รัฐวิสาหกิจ/กระทรวง
เจ้าสังกัดได้รับมติ คนร. 

สนผ./ 
กพส. ๑ - ๓ 

๘. ตรวจทานร่างรายงานการประชุม คนร. ในส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ 

๓ วัน มีรายงานการประชุม
ท่ีถูกต้องครบถ้วน 

สนผ./ 
กพส. ๑ - ๓ 

๙. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจ 

ภายในวันท่ี ๕  
ของทุกเดือน 

รัฐวิสาหกิจด าเนินการ
ได้เป็นไปตามแผน 

กพส. ๑ - ๓ 

       

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เรื่อง การจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ  
เอกสารเลขที่   แก้ไขครั้งท่ี  ๐1 ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 
 
6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑) พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ ก าหนดให้
มคีณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกโดยย่อว่า “คนร.” 
 ๒) ค าสั่ง คนร. (คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ) ท่ี ๑๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  
 ๓) มติ คนร. ให้รัฐวิสาหกิจท้ัง ๗ แห่ง จัดท าแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดและ
น าเสนอ คนร. พิจารณา 
 
7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. การฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ External harddisk  

ของ กพส. ๑ - ๓ 
กพส. ๑ - ๓ ๑๐ ปี 

2. รัฐวิสาหกิจท่ีฟื้นฟูกิจการท้ัง ๗ แห่ง 
/ คนร. 

E-filling  กพส. ๑ - ๓ 
/ สนผ. 

๑๐ ปี 

 
8. การติดตามและประเมินผล 
 ๑) มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจท้ัง ๗ แห่ง ให้เป็นตามแผนฟื้นฟูกิจการและมติ คนร. ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒) ก าหนดให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เป็นตัวชี้วัด
ในระดับองค์กรและผู้บริหารระดับสูง 
 ๓) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและติดตามผลการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 
ในก ากับให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูและมติ คนร. อย่างใกล้ชิด 


