
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 

นายอโนชา คลังทวีคูณสุข 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

 

ส้านัก/กลุ่มงาน : ส้านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

(สบล.) 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๑) นายจีรวัฒน์ หงสกุล  

ผู้อ้านวยการส้านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

๒) นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก้ากับหลักทรัพย์ของรัฐ 

๓) นายอโนชา คลังทวีคูณสุข 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ 

๔) นางสาวอิศรา คงชาตรี 

นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช้านาญการ 

 

ส้านัก/กลุ่มงาน : ส้านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
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สารบัญ 

 

ตอนที่       หัวข้อ 

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

 

บันทึกการประกาศใช้ 

1.  วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อบันทึกกระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

2.  ขอบเขต  
 กระบวนการในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

3.  ผูร้ับผิดชอบ 
 3.1 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ ส่วนบริหารหลักทรัพย์ 

3.2 ผู้จัดท า : นายอโนชา คลังทวีคูณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 
 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
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4.  ผังกระบวนการท างาน 
 

ศึกษาทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒  ป  
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง/สคร.
• นโยบายอื่น  (ถ้าม)ี

วิเคราะห์/รวบรวมป จจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

• ป ญหา อุปสรรคจากการด้าเนินงานท่ีผ่านมา
• SWOT
• สภาพเศรษฐกิจและสังคม แนวทาง

การบริหารจัดการหลักทรัพย์ของหน่วยงานอ่ืน 

ก้าหนดบริบทในการถือครอง
และบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

• เช่น จะยืนยันกรอบการแบ่งว่า
หลักทรัพย์ใดจะถือครอง หรือจะจ้าหน่าย 
จากเดิมไปเป็นอย่างอื่นหรือไม่
โดยมีหลักการอย่างไร เป็นต้น

จัดท้าร่างแผนยุทธศาสตร์
การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

• วิสัยทัศน/์พันธกิจ
• ยุทธศาสตร/์เป าประสงค์/กลยุทธ์
• โครงการ/output/ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

รับ  งความคิดเห น
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาบังคับใช้

ด้าเนินการตามแผน ปรับปรุง/ทบทวน (ทุกป ) รวบรวมป ญหา อุปสรรค
 

 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

๑. วิเคราะห์/รวบรวมปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

วิธีด้าเนินการ 

๑) วิ เคราะห์ผลการด้า เนินงานตามแผนที่ ผ่ านมา  

รวมถึ ง การด้ า เ นิ นการที่ ไ ม่ อยู่ ใ นแผน ทั้ ง นี้  

เพ่ือน้าป ญหาอุปสรรค รวมถึงโอกาสมาจัดท้าเป็น

โครงการที่จะด้าเนินการต่อไป 

๒) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางการบริหารจัดการ

หลักทรัพย์ของหน่วยงานอื่น  ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

(เช่น การบริหารหลักทรัพย์ของ กบข. ประกันสังคม 

หรือภาคเอกชน เป็นต้น) เพ่ือน้ามาปรับใช้ในการท้า

โครงการ 

๒ เดือน การจัดท้าแผนฯ  

มีการใช้ป จจัยน้าเข้า

ที่ครบถ้วน  

และเป็นป จจุบัน 

เจ้าหน้าที่ สบล.  

ที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกับ ผอ. สบล.

และ ชช.  

ด้านก้ากับ

หลักทรัพย์ของรัฐ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

๓) วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่บริหาร (เช่น แนวโน้ม

เศรษฐกิจ การแข่งขันในอุตสาหกรรม บทบาทภาครัฐ

ในอุตสาหกรรมต่าง  เป็นต้น) เพ่ือให้การจัดท้าแผน 

มีความสอดคล้องกับสภาวะการณ์ป จจุบัน 

๒. 

 

ก าหนดบริบทในการถือครอง และบริหารหลักทรัพย์

ของรัฐ 

วิธีด้าเนินการ 

น้าป จจัยน้าเข้าต่าง  มาวิเคราะห์เข้ากับอ้านาจหน้าที่

ของ สบล.  เพ่ือก้าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบริหาร

หลักทรัพย์ในอนาคต (เช่น การทบทวนการจัดกลุ่ม

หลักทรัพย์ที่จะถือครอง จ้าหน่าย หรือตัดออกจาก

ฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ว่าจะด้าเนินการอะไรบ้าง 

รวมถึงกฎระเบียบหรือแนวทางที่ควรจัดท้า เป็นต้น)  

๒ เดือน มีทิศทางการบริหาร

หลักทรัพย์ของรัฐ 

ที่ชัดเจน สอดคล้อง

กับสถานการณ์

ป จจุบัน 

เจ้าหน้าที่ สบล.  

ที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกับ ผอ. สบล.

และ ชช.  

ด้านก้ากับ

หลักทรัพย์ของรัฐ 

๓. 

 

ศึกษาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการด้าเนินการ 

๑) ตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์เดิม  

๒) ศึกษานโยบายอื่น  ที่อาจเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  

(เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒  ป  (พ.ศ. ๒๕๖  - 

๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง/สคร. เป็นต้น) 

ทั้งนี้  เพ่ือรวบรวมนโยบายต่าง  ที่ เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐส้าหรับการน้ามาเป็น

ป จจัยน้าเข้าส้าหรับการท้าแผนดังกล่าว 

๖ เดือน การจัดท้าแผนฯ  

มีการใช้ป จจัยน้าเข้า

ที่ครบถ้วน  

และเป็นป จจุบัน 

เจ้าหน้าที่ สบล.  

ที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกับ ผอ. สบล.

และ ชช.  

ด้านก้ากับ

หลักทรัพย์ของรัฐ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/

หน่วยงาน 

๔. 

 

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

๑) จัดท้าร่างแผนฯ ที่จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย

ได้แก ่

• วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

• ยุทธศาสตร์/เป าประสงค์/กลยุทธ์ 

• โครงการ/output/ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 

๒) น้าร่างแผนฯ ไปหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน/ภายนอก เพ่ือรับ  ง

ความคิดเห น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และน้ามา

พิจารณาปรับปรุงแผนฯ ในล้าดับถัดไป 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การท้าแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ

นโยบายและความต้องการที่แท้จริงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

อย่างแท้จริง 

๕ เดือน ร่างแผนฯ มีความ

สอดคล้องกับ

นโยบายและความ

ต้องการของผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ สบล.  

ที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกับ ผอ. สบล.

และ ชช.  

ด้านก้ากับ

หลักทรัพย์ของรัฐ 

๕. 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาบังคับใช้แผนฯ 

๑) เสนอ รอง ผอ. สคร. หรือที่ปรึกษาฯ ที่ก้ากับดูแล 

สบล. เพื่อพิจารณา 

๒) เสนอ ผอ. สคร. เพ่ือพิจารณาลงนามบังคับใช้แผนฯ 

๑ เดือน สามารถน้าแผนฯ  

ไปไปถือปฏิบัติ 

ในการด้าเนินงาน

ของ สบล. 

เจ้าหน้าที่ สบล.  

ที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกับ ผอ. สบล.

และ ชช. ด้านก้ากับ

หลักทรัพย์ของรัฐ 

๖. การน าแผนฯ ไปถือปฏิบัติ 

การน้าแผนไปปฏิบัติให้สัมฤทธิผล ควรน้าไปถ่ายทอด

เป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน 

แผนดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเห นสมควร 

มีการทบทวนแผนเป็นประจ้าอย่างน้อยป ละ ๑ ครั้ง 

ทุกปี การด้าเนินการ 

ตามแผนฯ 

 มีประสิทธิภาพ  

เกิดประสิทธิผล 

เจ้าหน้าที่ สบล.  

ที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกับ ผอ. สบล.

และ ชช. ด้านก้ากับ

หลักทรัพย์ของรัฐ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการด าเนินการอาจมีการเหลื่อมกันในบางกิจกรรม 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :   
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 อ้างอิงมาตรฐานและเจตนารมณ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร  จัดเก็บในรูปแบบเอกสารของ สบล. 


