
๓๓ 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
พัฒนาและยกระดบั
บรรษัทภบิาลใน
รัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่
ในระดับสากล 

๑. การผลักดันร่าง
พระราชบญัญตั ิ

การพัฒนาการก ากับดูแล
และบริหาร 

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

พระราชบัญญัติ
การพัฒนา 

การก ากับดูแล
และบริหาร
รัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. .... 
ประกาศใช ้

๑. สคร. จัดท าร่างกฎหมาย             ๐.๖ ส านัก
กฎหมาย 

๒. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
เกี่ยวกบัร่างกฎหมาย 

            

๓. น าเสนอร่างกฎหมายเพือ่ คนร. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

            

๔. น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของร่างกฎหมาย 

            

๕. น าเสนอคณะกรรมการกฤษฎกีา 
เพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 

            

๖. น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ 
ความเห็นชอบร่างกฎหมายกอ่นน าเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

            

   ๗. ชี้แจงวิปสภาฯ               
๘. บรรจุวาระเขา้พิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

            

๙. สภานิติบัญญัตพิิจารณา ๓ วาระ             

๑๐. น าเสนอนายกรัฐมนตรี 
เพื่อน าร่างกฎหมายทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมาย  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

            

๒. โครงการสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างเครือข่าย 
นักกฎหมาย 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             - ส านัก
กฎหมาย ๒. สัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย 

นักกฎหมายรัฐวิสาหกิจ และแก่บุคลากร 
สคร. 
 
 
 
 
 
 

 

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓. การตดิตามการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ๗ แหง่   
(๑) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม 
แห่งประเทศไทย 

รัฐวิสาหกิจ
สามารถ
ประกอบกิจการ
ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
การจัดตั้ง  
และมีผลการ
ด าเนินงานที่ดี 

๑. ติดตามการด าเนินงานในการปล่อย
สินเชื่อใหม่และ NPL และการลดค่าใช้จา่ย
ทุกเดือนและให้ ธพว. รายงาน สคร. ทุกไตรมาส  

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ ๒. รายงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

(คนร.) เป็นรายไตรมาส 
            

(๒) ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 

๑. ให้ ธอท. ด าเนินการแยกหนี้ดี และหนี้เสีย
ตามมติ คนร.  

            

๒. ส่วนของหนี้ดี ใหจ้ัดจ้างที่ปรึกษา 
เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงานในการหา
พันธมิตรร่วมทุน  

            

๓. จัดหาพันธมิตรร่วมทุน             

๔. ส่วนของหนี้เสีย ให้จัดตั้งบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ (AMC) 

            

 ๕. เร่ิมโอนหนี้เสียจาก ธอท. ไปยัง AMC               
(๓) บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
(๔) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 
(๕) การรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย 

(๖) องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

(๗) บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑. ติดตามการด าเนินงานตามแผนฟื้นฟู               
๒. รายงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นรายไตรมาส 

              



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๔. โครงการการปรับปรุง
ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 

(เงื่อนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกับการไดร้ับ
จัดสรรงบประมาณจาก
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น๑๐%) 

ด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามแผน 

๑. ขออนุมัติจัดจา้งที่ปรึกษาเพือ่พิจารณา
การปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแนวทางที่ สคร. ก าหนด 

            ๘.๐ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ ๒. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาการปรับปรุง

ระบบประเมินผลการด าเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

            

๓. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การปรับปรุงระบบประเมินผลฯ 

            

๔. จัดท าแนวปฏบิัติและจัดอบรมสัมมนา
ให้แก่บุคลากร สคร. และรัฐวิสาหกิจ 

            

๕. รายงานสรุปผลการใหป้รึกษาแก่ สคร.              

 ๕. โครงการปรบัปรงุการ
ประเมินบทบาท
คณะกรรมการในการ
ก ากับดแูลรัฐวิสาหกิจ 

ด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามแผน 

๑. ศึกษาแนวทางการประเมินบทบาท 
และระบบแรงจูงใจของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และหลกัเกณฑ์ 
ของคณะกรรมการบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

            - ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

๒. ร่างหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทและ
ระบบแรงจูงใจคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 

            

   ๓. น าร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลระบบ
แรงจูงใจเสนอคณะอนุกรรมการก ากบัดูแล
การบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกจิ
และคณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ 

              

   ๔. แก้ไขกฎ และระเบียบที่เกีย่วข้อง               

  ๕. จัดท า TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สนับสนุนการประเมินบทบาท
คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
 
 
 
 
 

              



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๖. โครงการระบบ 
การประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State 

Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA) 

รัฐวิสาหกิจม ี

การด าเนินงาน 

ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 
ที่ดีขึ้น 

๑. จัดท าแผนการสนับสนุน 
การด าเนินงานตามระบบ SEPA  ประจ าป ี

            ๔.๕ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

๒. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานตามระบบ SEPA  แล้วเสร็จ 

            

๓. จัดสัมมนา/ฝึกอบรม             

๔. ประเมินผลการด าเนินงานประจ าป ี
ของรัฐวิสาหกิจทีป่ระเมินตามระบบ SEPA 

            

๕. รายงานผลการด าเนินการ 
ตามระบบ SEPA ต่อ ผอ. สคร. 

            

๗. โครงการสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจด้าน 
การบริหารจัดการองค์กร 

ด าเนินโครงการ
ส าเร็จตามแผน 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปี 

            ๐.๕ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

๒. วิเคราะห์และจัดท าแผน/รูปแบบ 
การด าเนินการตามโครงการประจ าปี 

            

๓. ด าเนินโครงการพี่เล้ียง             

๔. น าเสนอผลการประเมินผล 
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปี 
ต่อคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร
จัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 

            

๕. รายงานผลการด าเนินโครงการพี่เล้ียง
ประจ าป ีต่อผู้บริหาร สคร.  

             

 ๘. โครงการการส่งเสริม
การสร้างประสิทธภิาพ
รัฐวิสาหกิจผ่านระบบ
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตวัเงิน 
(SOE Award) 

งานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าป ี

๑. ขออนุมัติจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ 

            ๒.๐ ส านักก ากับ
และ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าป ี๒๕๕๙ 

            

 ๓. คณะกรรมการตัดสินรางวัลประชุม 
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

            

 ๔. จัดจ้างบริษัทผู้รับจัดงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๙ 

            

 ๕. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจ าป ี๒๕๕๙ 

 
 

 

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๙. การติดตามเงินน าส่ง
รายไดแ้ผ่นดิน 
ของรัฐวิสาหกิจ 

เงินน าส่ง
รัฐวิสาหกิจ
เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

๑ ส ารวจข้อมูลทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายรายได้น าส่ง
ในแต่ละเดือน 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ  ๒ แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรัฐวิสาหกิจเพื่อให้แจ้ง

รัฐวิสาหกิจทราบ 
            

 ๓ แจ้งนโยบายการน าส่งรายได้แผ่นดิน 
แก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ในรัฐวิสาหกิจ 

            

 ๔ วิเคราะห ์ก ากับ ติดตาม การน าส่ง
รายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกจิให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และจดัท ารายงานผลการน าส่ง
รายได้แผ่นดินเป็นรายเดือน 

            

 ๑๐. การปรับปรุงระบบ
การติดตามการเบิกจ่าย
งบลงทุนเพื่อรองรับ
ระบบบัญชีประชาชาต ิ
(System of National 

Accounts: SNA) 

การน าวธิีการ
ตามระบบบัญชี
ประชาชาติมาใช้
ในการรายงาน
การเบิกจา่ยงบ
ลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

๑. หารือร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง             - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

   ๒. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมลู
ในระบบ PFMS-SOE เพื่อให้สอดคล้อง 
กับระบบ SNA 

              

   ๓. หารือการใช้ระบบ SNA กับหนว่ยงาน
ภายในสคร.  

              

   ๔. หารือกบัรัฐวิสาหกิจในการเตรียมข้อมูล
มาใช้ในระบบ SNA 

              

   ๕. ขออนุมัติ ผอ.สคร. ให้น าระบบ SNA 
มาใช้รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 

              



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๑๑. การติดตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจผ่านระบบ 
PFMS-SOE (Project 
Financial Monitoring 
System) 

รายงานการ
เบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจ 

๑. ส ารวจข้อมูลแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจประจ าปี 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. ก าหนดใหก้ารเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจเป็นตวัชี้วัดหนึ่งในระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

            

๓. วิเคราะห์ ก ากับ ตรวจสอบ การเบิกจ่าย
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายเดือน 

            

๔. จัดประชุมหารือร่วมกับรัฐวิสาหกิจที่มีผล
การเบิกจ่ายต่ า อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

            

๑๒. โครงการใหเ้งิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ
(PSO) 

รัฐวิสาหกิจได้รับ
การอุดหนุน
อย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

๑. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

            ๖.๐ ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. พิจารณาข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะประจ าปี ๒๕๖๐ 

            

๓. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอการขอรับเงิน
อุดหนุน ประจ าปี ๒๕๖๐ 

            

๔. จัดท าบันทึกข้อตกลงการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

            

๕. รายงานผลการให้บริการสาธารณะ
ประจ าป ี๒๕๕๙ (ครึ่งปี) 

            

 ๑๓. การพัฒนาศักยภาพ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
สามารถปฏบิัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.สัมมนา/อบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้
ให้แก่กรรมการ (กรรมการรัฐวิสาหกจิ/
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง/บุคคล
ในบัญชีรายชื่อ 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

 ๒.ปรับปรุงคู่มือกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
 
 
 
 
 
 
 

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๑๔. การเสริมสรา้งระบบ
ธรรมาภิบาลของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

มีประกาศบัญชี
รายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและ
ระบบประเมิน
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

๑. จัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ             ๔.๘ ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

 ๒. ทบทวน ปรับปรุง ระบบการสรรหา
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 
 

            

 ๓. พัฒนาระบบประเมินผลกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

            

 ๑๕. การปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศส าหรบั
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

บัญชีรายชื่อ
กรรมการ
รัฐวิสาหกิจและ
ระบบ
ประเมินผล
กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง 

๑. จัดท าฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกจิ             - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

 ๒. ระบบข้อมูลบุคคลในบัญชีรายชือ่ฯ             

  



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
บริหารจดัการและ
เพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์
ของรัฐอย่าง 
เป็นระบบ  
มีประสิทธภิาพ  
เชิงรุก และเกิด
ประโยชน์สูงสดุ 
แก่ประเทศ 

๑. การศึกษาแนวทาง 
การจัดตัง้กองทุน
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทย 
(Thailand Future Fund) 

ผลการศึกษา 
แนวทางการจัดตั้ง
กองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ของประเทศ 

๑. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  
และหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 
และส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

๒. น าเสนอผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการ 
สคร. เพื่อพิจารณา 

             

๓. น าเสนอผลการศึกษาต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการ 

             

๔. น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ 
ความเห็นชอบในหลักการแนวทาง 
การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ของประเทศ 

             

๕. ด าเนินการเพื่อการจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ภายหลัง
จากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

             

 ๒. โครงการก าหนด 
แนวทางการด าเนินงาน
ของกองทุนรวมวายภุักษ์ 
หนึ่ง 

มีแนวทาง 
การด าเนินงาน
ของกองทุนรวม
วายภุักษ ์หนึ่ง 

๑. ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ ๒.น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของ

กองทุนฯ ต่อคณะกรรมการก ากับ 
การด าเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์  

            

๓. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ ตามข้อสังเกต 
ของคณะกรรมการก ากับการด าเนินงาน
กองทุนรวมวายุภกัษ์  

            

๔.น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ต่อคณะกรรมการก ากับ 
การด าเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์อีกครั้ง 

            

๕.น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓. การจ าหน่าย
หลักทรัพย ์

ที่กระทรวงการคลัง 
ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

การจ าหน่าย
หลักทรัพย ์
ตามที่ได้รับ
อนุมัติ 

ขออนุมัติแนวทางการจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ที่หมดความจ าเป็นในการถือครอง 

            - ส านัก
บริหาร
หลักทรัพย์
ของรัฐ 

หลักทรัพย์ที่มีลักษณะเข้าขา่ยตาม 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

            

๑. ทบทวนร่างขอบเขตและรายละเอียด
งานจ้างที่ปรึกษาประเมิน 

            

๒. น าเสนอร่าง TOR ต่อคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาการจ าหน่ายหลักทรัพย์ฯ  
เพื่อพิจารณา 

            

๓. ขออนุมัติโครงการการจ้างที่ปรึกษา  
เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และศึกษา
ช่องทางการจ าหน่าย พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับ 

            

   ๔. ขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา               

   ๕. ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์และศึกษาช่องทาง 
การจ าหน่าย 

              

 ๖. ตรวจรับงานที่ปรึกษา               

 หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท. 
และกระทรวงการคลังหมดความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

              

 ๑. ทบทวนมติ ครม. ที่ก าหนด 
ให้ถือครองหลักทรัพย์บางแห่ง 

              

 ๒. ขออนุมัติโครงการการจ้างที่ปรึกษา  
เพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และศึกษา
ช่องทางการจ าหน่าย พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับ 

              

 ๓. ขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา               

 ๔. ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ และศึกษาช่องทางการจ าหนา่ย 

              

 ๕. ตรวจรับงานที่ปรึกษา               



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลท.  
และกระทรวงการคลังหมดความจ าเป็น 
ในการถือครอง 

              

 ๑. ศึกษาข้อมูลราคาตลาดของหลักทรพัย์ 
เพื่อก าหนดกรอบราคาขั้นต่ า 
ในการจ าหนา่ย 

              

 ๒. ขออนุมัติการจ าหน่ายหลักทรัพย ์
และกรอบราคาขั้นต่ าในการจ าหนา่ย 

              

 ๓. ด าเนินการจ าหน่าย               

  



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ลบ.) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ คุ้มค่า
ในการด าเนินกิจการ 
มีความโปร่งใส
เชื่อถือได้ 
และได้รับการยอมรบั
จากทุกภาคส่วน 

๑. โครงจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ (Public Private 
Partnerships : PPP) 
(ฉบบัปรบัปรุง) 
 
(เงื่อนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกบัการได้รบั
จัดสรรงบประมาณจากเงิน
ฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษี
ท้องถิ่น ๑๐%) 

แผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชน
ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ
(ฉบบัปรบัปรุง) 

๑. รวบรวมประเด็นปัญหา และศึกษาแนวทาง 
การปรับปรุงกระบวนการในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

            ๑๑.๐ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. เสนอร่างรายละเอียดโครงการและ
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่อ ผอ. สคร. 

            

๓. จ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินโครงการ             
๔. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ 
แนวทางที่จะปรับใช้กับประเทศไทย 

            

๕. ทบทวนแนวทางการคัดเลือกสาขาและ
กิจการที่ควรบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์  
การก ากับดูแล และการประเมิน 
แผนยุทธศาสตร์ (ถ้าจ าเป็น) 

            

๒. โครงการยกระดับ
กระบวนการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ  
(PPP Fast Track) 

กระบวนการ 
การเสนอโครงการ  
การคัดเลือก
เอกชน 
ที่รวดเร็วขึ้น 

๑. ศึกษาและจัดท าร่างแนวทาง 
การปรับปรุงกระบวนการเสนอโครงการ
เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(แนวทางการปรับปรุงฯ) 

            - กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. น าเสนอร่างแนวทางการปรับปรุงฯ 
และขอรับนโยบายจาก ผอ. สคร. 

            

๓. รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนว
ทางการปรับปรุงฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            

๔. น าเสนอแนวทางการปรับปรุงฯ  
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

            

๕. น าเสนอแนวทางการปรับปรุงฯ  
ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

            

๖. คัดเลือกโครงการร่วมลงทุน             
๗. ด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงฯ             

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ลบ.) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๓. โครงการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้เอกชน 
ร่วมลงทุน 
(เงื่อนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกบัการได้รบั
จัดสรรงบประมาณจากเงิน
ฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษี
ท้องถิ่น ๑๐%) 

สัมมนาเกี่ยวกับ
การให้เอกชน
ร่วมลงทุน 

๑. จัดท าโครงการสัมมนา             ๒.๐ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. น าเสนอ ผอ. สคร. ให้ความเห็นชอบโครงการ             
๓. จัดจ้างบริษัทผู้รับจัดสัมมนา             
๔. จัดสัมมนา             

๔. การพัฒนาหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัต ิ
การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏบิัติ
ตาม
พระราชบัญญัติ
การให้เอกชน
ร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองแนวทางปฏบิัติ
และร่างมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุนแล้วเสร็จ 

            - กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
สัญญาร่วมลงทุนและแนวทางปฏิบัติส าหรับ
มาตรฐานสัญญาร่วมลงทุนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

            

๓. ปรับปรุงร่างมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุน
และแนวทางปฏิบัติส าหรับมาตรฐาน
สัญญาร่วมลงทุน 

            

๔. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองแนวทาง
ปฏิบัติต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
และคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 

            

๕. ประกาศใช้กฎหมายล าดับรอง แนวทาง
ปฏิบัติและร่างมาตรฐานสัญญาร่วมลงทุน 

            

๕. โครงการจัดท า
หลักเกณฑ์ส าหรบั
ประเมินความคุ้มค่า 
ในการลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ 
(เงื่อนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกบัการได้รบั
จัดสรรงบประมาณจากเงิน
ฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษี
ท้องถิ่น ๑๐%) 

หลักเกณฑ์
ส าหรับประเมิน
ความคุ้มค่า 
ในการลงทุนใน
กิจการ 
ของรัฐ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             ๖.๕ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. จัดจ้างที่ปรึกษา             
๓. จัดท ารา่งหลักเกณฑ์การวิเคราะห ์
และเปรียบเทียบต้นทุน ความเส่ียง 
และความคุ้มค่าโครงการ 

            

๔. จัดท าหลักเกณฑ์การวิเคราะห ์ 
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 

            

๕. จัดท าแนวทางปฏิบัติและอบรมสัมมนา
การด าเนนิการตามแนวทางดังกล่าวแก่
บุคลากร สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

            



ยุทธศาสตร์สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ลบ.) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๖. ที่ปรึกษารายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษา
แก่ สคร. หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

            

 ๖. โครงการจัดท า 
ระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐ 

ฐานข้อมูล
สนับสนุนการ 
ให้เอกชน 
ร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

๑. ศึกษารูปแบบการจัดเก็บและน าเสนอ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญฯ ข้อมูลโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ฯ  

            - กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

 ๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลต้นแบบ 
และทดสอบการใช้งาน 

            

 ๓. รวบรวม จัดท าระบบฐานข้อมูล  
พร้อมคู่มือกระบวนงานในการจัดเก็บ
ข้อมูลและใช้งานระบบ 

            

 ๗. การจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับ 
การแตง่ตั้งให้เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการคัดเลือก
และคณะกรรมการ 
ก ากับดแูล 

บัญชีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญจะ
ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการ
คัดเลือกและ
คณะกรรมการ
ก ากับดแูล 

๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 
ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชือ่ผู้เชี่ยวชาญฯ 
ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร 

            ๒.๐ กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

 ๒. น าเสนอสรุปผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ ๕ 
และขอรับนโยบายการจัดท า 
บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ 

            

 ๓. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ  
ครั้งที่ ๔ 

            

 ๔. น าเสนอผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญฯ ตอ่คณะกรรมการนโยบายฯ 
เพื่อทราบ 

            

 ๕. ด าเนินการจา้งที่ปรึกษาประชาสัมพนัธ์
การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคล 
ในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ 

            

   ๖. ด าเนินการประชาสัมพันธ ์               
   ๗. ด าเนินการตรวจรับงานทีป่รึกษา

ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครบุคคล 
เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
 

              



ยุทธศาสตร์สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ
(ลบ.) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

   ๘. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 
ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชือ่ผู้เชี่ยวชาญฯ 
ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร 

              

   ๙. น าเสนอสรุปผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ ๖ 
และขอรับนโยบายการจัดท าบัญชีรายชือ่
ผู้เชี่ยวชาญฯ 

              

   ๑๐. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เชีย่วชาญฯ 
ครั้งที่ ๕ 

              

 ๘. การจัดท าบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษา 

ในการจัดท ารายงานผล
การศึกษาและวิเคราะห์
โครงการร่วมลงทุน 

บัญชีรายชื่อที่
ปรึกษา 
ในการจัดท า
รายงานผล
การศึกษาและ
วิเคราะห์
โครงการร่วม
ลงทุน 

๑. ศึกษาแนวทางการจัดท าหลกัเกณฑ์
และวิธกีารจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาเพื่อ
จัดท ารายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการการให้เอกชนเข้ารว่มลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

            - กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. น าเสนอร่างแนวทางการจัดท า
หลักเกณฑ์และวธิีการจัดท าบัญชีรายชื่อที่
ปรึกษาฯ ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ 
เพื่อทราบ 

             

๓. น าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบและลง
นามในร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง
หลักเกณฑ์และวธิีการจัดท าบัญชีรายชื่อที่
ปรึกษาเพื่อจัดท ารายงานผลการศึกษา 
และวิเคราะห์โครงการการให้เอกชน 
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

             

๔. เผยแพร่บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาฯ              

  



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สคร. ให้
สามารถปฏบิัติงาน
ตามภารกิจไดต้าม
เป้าหมายและมี
คุณภาพ 

๑. โครงการจัดท า 
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทางของ  
HR Scorecard 

มีแผนกลยุทธ์
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทางของ  
HR Scorecard 

๑. ศึกษาสภาพปจัจุบันของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานความส าเร็จ
ของส านักงาน ก.พ. และศึกษายุทธศาสตร์ 
แผนการบริหารราชการ สคร.  

            - ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

๒. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

             

๓. วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

             

๔. วิเคราะห์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
และจัดท าตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน 

             

๕. จัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแนวทาง HR Scorecard  
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล (HR Action Plan) 
ประจ าป ี๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

             

๒. โครงการโรงเรยีน 
สคร. 

หลักสูตรการ
ฝึกอบรม
โรงเรียน สคร.  

๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             - ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

๒. จัดอบรมตามโครงการ สคร.              

๓. ประเมินผลโครงการ             

๓. โครงการพัฒนา
บุคลากร สคร.  
ในการวิเคราะห์โครงการ
ร่วมลงทุน 

การจัดอบรม 
การวิเคราะห์
โครงการ 

๑. จัดท าโครงการอบรม/สัมมนา             ๐.๕ กองส่งเสริม
การให้
เอกชน 
ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

๒. แจ้ง สล. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโครงการ             

 ๓. น าเสนอ ผอ.สคร. ให้ความเห็นชอบ
โครงการ 

            

 ๔. จัดอบรม/สัมมนา             

 ๔.  โครงการปรับปรุง 
State Enterprise Review 

(SER) และ State Enterprise 

Key Indicators (SEKI) และ
พัฒนานักวิเคราะห์ 
ในการจัดท า SER 

SER/SEKI  
รูปแบบใหม ่

๑. ออกแบบ/จัดท าแบบฟอร์ม SER  
รายแห่ง แยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจ  
รวมถึง SER รายสาขาและภาพรวม 

            - ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

   ๒. น าเสนอผอ. สคร. เพื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการและรูปแบบเบื้องต้นของ SER 
ทั้งหมดที่ปรับปรุงใหม่ และกรอบระยะเวลา
การจัดท าและแผยแพร่ SER  

              

   ๓. จัดรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้รับผิดชอบท า SER  

              

 ๔. จัดท าคู่มือหรือ KM ส าหรับ 
การวิเคราะห ์SER รายแห่งและรายสาขา 

              

 ๖. จัดท าฐานข้อมูลSER คู่มือการวิเคราะห์ 
SER  

              

 ๗. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจ  
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑-๓ จัดท าSER  
รายแห่งและรายสาขาจัดส่งให้ สนผ. 

              

 ๕. การพัฒนาระบบ
ข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. เสนอโครงการการพัฒนาระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อผู้บริหาร
เห็นชอบ 

            - ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

 ๒. จัดท าแผนการพัฒนาขา้ราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างเป็นระบบ 
ตามกรอบการส่ังสมประสบการณ์ 
ที่น าส่งส านักงาน ก.พ.  

            

 ๓. ประเมินผลโครงการ             

 ๖. การจัดท ากิจกรรม
การสร้างความสุข 

ในที่ท างาน  
(Happy Workplace) 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. เสนอโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท า
กิจกรรมการสร้างความสุขในที่ท างาน 
เพื่อผู้บริหารเห็นชอบ 

            - ส านักงาน
เลขานุการ
กรม 

 ๒. จัดกิจกรรมสร้างความสุขในที่ท างาน             

 ๓. ประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 

 

            



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๗. โครงการฝึกอบรม 

เพื่อการพัฒนาองค์กร  
ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองแนวทางการพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์ PMQA ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ 

            ๐.๒ กลุ่มพัฒนา
ระบบ
บริหาร 

 ๒. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองแนวทางการพัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์ PMQA ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ 

            

๓. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองแนวทางการสร้างโครงการพัฒนา
องค์การ คร้ังที่ ๑ 

            

๔. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ 
เร่ืองแนวทางการสร้างโครงการพัฒนา
องค์การ คร้ังที่ ๒ 

            

๕. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการความรู้ คร้ังที่ ๑ 

            

๖. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการความรู้ คร้ังที่ ๒ 

            

๗. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการความรู้ คร้ังที่ ๓ 

            

 

  



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : 
พัฒนาปรับปรงุ
ระบบและ
กระบวนการ 
ภายใน สคร.  
ให้การปฏิบตัิงาน
ภายในและ 
การประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 
มีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 

๑. โครงการพัฒนา 
ระบบบริหาร 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

 

๑. ก าหนดบทบาทและทิศทาง 
การด าเนินงานของ กพร. 

            - กลุ่มพัฒนา
ระบบ
บริหาร ๒. ทบทวนค าสั่งคณะท างานติดตาม 

และก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee : SC)  
และคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (Working Team : WT) 

            

๓. จัดประชุมคณะกรรมการ SC  
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาองค์กร 

            

๔. สื่อสารแนวทางการพัฒนาองค์กร 
ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ 

            

๕. จัดประชุมคณะท างาน WT  
รายหมวดเพือ่จัดท าโครงการพัฒนา
องค์การรยหมวด เพื่อเสนอต่อ SC 
พิจารณา 

            

๖. จัดประชุมคณะกรรมการ SC  
เพื่อติดตามผลโครงการ 

            

๗. สรุปผลโครงการ             

๒. โครงการทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ส าหรับระบบ 
GFMIS-SOE 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๕๐.๓ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. ขออนุมัติโครงการ             

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             

๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

๕. ตรวจรับงาน             

๓. โครงการทดแทน
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ด าเนินการส าเร็จ
ตามโครงการ 

๑. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ             ๑๐.๐ ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. ขออนุมัติโครงการ             

๓. จัดซื้อ/จัดจ้าง             

๔. ด าเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน             

๕. ตรวจรับงาน             



ยุทธศาสตร์ สคร. แผนงาน/โครงการ ผลผลิต 
(Output) 

กิจกรรม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 ๔. โครงการ
ประชาสัมพันธ ์
เพื่อเสริมสร้าง 
ความเขา้ใจนโยบาย
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 

การด าเนินการ
ส าเร็จตาม
โครงการ 

๑. จัดท าวารสาร สคร. (SEPO News)             ๘.๐ ส านัก
นโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ 

๒. จัดท าข่าวประจ าวัน             

๓. จัดรายการเสียงตามสาย/รายการ KM 

Day 

            

๔. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ ์             

๕. มอบกระเช้าสือ่มวลชนในโอกาสต่างๆ              

๖. จัดท าPress Release              

๗. จัดท าบทความ/บทสัมภาษณ์ผู้บริการ 
สคร.  
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