
หน่วย : บาท

โครงการ จ านวนเงิน รายละเอียดโครงการ

A. สนับสนุนผู้ให้บริการด้านการให้ค าแนะน าและวางแผนทางการ

เงินท่ีมีคุณภาพและประชาชนวงกว้างเข้าถึงได้ (democratized 

access to wealth advice)

28,527,100   

1 5 ข้ันม่ันใจลงทุน 20,089,600    - co promotion & raise awareness ผู้ลงทุน 5 ข้ันม่ันใจลงทุน
 - การ ensure quality ของ service providers ท่ีให้บริการ 5 ข้ันม่ันใจลงทุน
 - การปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือ faclitate และขจัดอุปสรรค service providers และ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายธุรกิจออกแบบการลงทุน

2 การให้ความรู้สมาชิก PVD ผ่านนายจ้าง/ Self learning 7,040,000     โครงการ บริษัทเกษียณสุข
 - รณรงค์ให้นายจ้างท่ีมี PVD มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนสมาชิก PVD ให้มี
การออมเงินรองรับการเกษียณ 
 - สร้าง awareness ให้สมาชิก PVD รู้สึกเป็นเจ้าของเงิน PVD เพ่ือเกษียณสุขผ่าน
ส่ือดิจิทัล
 - จัดให้มีและประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก/ เกิดการใช้งานเคร่ืองมือช่วยท่ีสนง.พัฒนาข้ึน
 (เช่น ส่ือ, calculator ฯลฯ)
 - จัดกิจกรรมสร้างความรู้ แนะน าเคร่ืองมือให้ HR/ influencer เพ่ือไปเป็น trainer 
ในองค์กรในเร่ือง retirement saving และจัดการเพ่ือเป้าหมายการมีเงินพอใช้หลัง
เกษียณ
 - สนันสนุนการสร้าง qualified FC ท่ีมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ FC

3 การปรับปรุง factsheet ตราสารหน้ี 557,000         ออกแบบ factsheet ตามหลัก behavioral insight ให้อยู่ในรูปแบบท่ีน่าสนใจ เข้าใจ
ง่าย ครอบคลุมสาระส าคัญต่อการตัดสินใจ

4 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลตัวกลาง (broker/ IA/ PF) 214,000         ศึกษาข้อมูลและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการ
ด้านการให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

5 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแล IA ให้เหมาะสม 
(IA Landscape)

196,000         ศึกษาข้อมูลและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือพัฒนาให้สินค้าและบริการ
บริษัทท่ีปรึกษาการลงทุนให้เหมาะสม

6 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือยกระดับการขาย/ ให้ค าแนะน า 
product

151,000         ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขาย/ให้ค าแนะน า product ในตลาดทุน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง complex product ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจปัจจุบันท่ีน าเทคโนโลยีมา
ให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนเพ่ิมมากข้ึน

7 การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจ รวมถึงรองรับลักษณะการประกอบธุรกิจ
ท่ีมีความหลากหลาย

128,000         ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ภาคธุรกิจสามารถให้
บริการในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน 
รวมถึงสามารถแข่งขันกันได้บนพ้ืนฐานของการก ากับดูแลท่ีเท่าเทียมกัน

8 การแก้ไขกฎกระทรวงใบอนุญาตเพ่ือเพ่ิมเติมตัวกลาง
ด้านตราสารทุน (ใบ จ) และใบ PF เด่ียว

98,000           ศึกษาข้อมูลและจัดท าหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตให้ยืดหยุ่นกับทุกประเภท
หลักทรัพย์ รวมท้ังลดอุปสรรคในการขอใบอนุญาต

9 จัดท าระบบ smart data 22,000           พัฒนาระบบ machine readable annual report , SEC API ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประกอบการได้มากข้ึน

10 Digital infrastructure ส าหรับตลาดทุน ในเร่ือง e-KYC 16,500            - ขจัดอุปสรรคทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสนับสนุนเกณฑ์การท า e-KYC
 - ผลักดันให้มีมาตรฐานกลางส าหรับตลาดทุนเพ่ือยกระดับคุณภาพการท า KYC 
 - สนับสนุน technological infrastructure กลางส าหรับสถาบันการเงินท า KYC

11 การท าให้ข้อมูลเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
เป็น open data

15,000           ท าระบบรองรับการท าให้ข้อมูลเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็น open
 data เพ่ือให้ market participants สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2562
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B. สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้ตลาดทุน

เติบโตอย่างย่ังยืน (funding opportunity for growth and 

sustainability)

32,927,600   

12 การให้ความช่วยเหลือแก่ตลาดทุนในประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประเทศท่ีพัฒนาน้อยกว่า

6,504,400     สนับสนุนด้านการเงินในการจัดอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีให้กับ บจ.ในประเทศเมียนมา เพ่ือผลักดันให้มีคุณภาพจากท่ีมีระบบ CG ท่ีดี

13 ASEAN CG Scorecard 5,000,000     สนับสนุนผู้เช่ียวชาญไทยเพ่ือด าเนินการ ดังน้ี
 - ร่วมกับ expert ของประเทศอ่ืนใน ASEAN พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การให้
คะแนน CG ของ บจ. ของประเทศสมาชิก (scorecard)
 - ประเมิน CG ของ บจ. ไทยท่ีร่วมโครงการ ตามแนวทางของ scorecard
 - ทบทวนคะแนน บจ. ของประเทศอ่ืน (peer review) เพ่ือให้ได้ บจ. ท่ีมี CG ท่ีดี
ในระดับ ASEAN (TOP regional ranking)
 - การมี External Validation เพ่ือเพ่ิมกระบวนการสัมภาษณ์คณะกรรมการ ให้
สามารถประเมินถึงการน าไปปฏิบัติจริง

14 ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. ตาม CG code 5,000,000     จัดประชุม อบรมสัมมนา รวมถึงจัดท าเคร่ืองมือเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้ลงทุนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับ CG code

15 การส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศในการจัดท ารายงานทางการเงิน 4,208,200      - ส่งเสริมให้สมุห์บัญชี CFO และ stakeholder มี accountability และท าหน้าท่ี
ของตนเองอย่างมีคุณภาพ
 - ประสานงานและร่วมมือกับสภาวิชาชีพบัญชีในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี
 - สนับสนุนให้มีการท าบทวิจัยเก่ียวกับการจัดท างบการเงินรายไตรมาส และ
ระยะเวลาการส่งงบการเงินประจ าปี
 - เสริมสร้างพันธมิตรและความเช่ือมโยงกับตลาดอ่ืน รวมถึงแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการท า financial statement surveillance

16 ยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี 2,860,000      - พัฒนา E-Audit Workpapers และสร้าง EQCR & Monitoring teamให้ local firms
 - ร่วมกับ BIG4 ยกระดับ audit quality โดยลดข้อบกพร่องลง 
 - ให้ความรู้แก่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนด้าน IT  และมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน

17 ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
 (Annual General Meeting :  AGM และ Extraordinary General 
Meeting :  EGM)

2,600,000     ให้เงินสนับสนุนสมาคมผู้ลงทุนไทย เพ่ือประเมินคุณภาพ AGM / EGM แบ่ง
ออกเป็น 3 หมวด  การด าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น / การด าเนินการในวัน
ประชุม / การด าเนินการหลังวันประชุม

18 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนโดยการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน

2,000,000     สนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) ในกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและ
ผลักดันทุกภาคส่วนให้เห็นความจ าเป็นของการต่อต้านคอร์รัปช่ัน และร่วมมือกัน
เพ่ือเป็นพลังในการต่อต้านคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ

19 ยกระดับคุณภาพงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน โดยการท าวิจัย 
audit adjustment

1,700,000      - วิเคราะห์ข้อมูล audit adjustments หา root cause และเสนอแนะแนวทาง
การยกระดับคุณภาพของ preparer และงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
 - เผยแพร่ผลการศึกษาให้ stakeholders ท่ีเก่ียวข้องรับทราบเพ่ือ raise awareness 
ถึงความส าคัญในการจัดท างบการเงินให้ถูกต้องต้ังแต่ต้นทาง โดยตระหนักถึง
บทบาทความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน

20 ส่งเสริม CG ผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) 1,500,000     จัดท าเคร่ืองมือเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ลงทุนและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง
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21 ขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์และสนับสนุน cross listing ของ
บริษัทในกลุ่ม CLMV

927,000         หาข้อสรุปเก่ียวกับแนวทางสนับสนุน cross listing ของบริษัทในกลุ่ม CLMV และ
ด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดท่ีเป็นอุปสรรค

22 ผลักดันให้ CLMV มาระดมทุนหรือ list ในไทยเพ่ิมข้ึน และ
ปรับเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคกับการระดมทุนของ CLMV

209,000         หารือแนวทางกับ SET และ CLMV เพ่ือผลักดันให้ CLMV มีการระดมทุนผ่าน 
REIT/Infra fund ในไทย และปรับปรุงเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคกับ CLMV product

23 การปรับปรุงโครงสร้าง REIT/Infra fund เพ่ือให้สะท้อน
การมี Governance ในการบริหารจัดการกอง

126,000         สนับสนุนให้ trustee ท าหน้าท่ี monitor RM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก าหนดมาตรการปรับปรุง governance REIT และแก้ประกาศท่ีเก่ียวข้อง

24 ยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้บริษัทไม่มีคุณภาพ
มาใช้ตลาดทุน

59,000           หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ stakeholders เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

25 การแก้เกณฑ์ Securitization 57,000           ปรับปรุงหลักเกณฑ์หุ้นกู้ Securitization เพ่ือรองรับการแก้ไข 
พ.ร.ก. Securitization

26 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายตราสารหน้ี
สกุลเงินตราต่างประเทศ ( FX Bonds)

52,000           ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขาย FX Bonds ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาวะตลาดในปัจจุบัน

27 การตอบรับ trend ESG 52,000            - ศึกษาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์ตาม ASEAN social/sustainability bond standards
 - ออกหลักเกณฑ์ส าหรับ social/sustainability bond

28 สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขประกาศ
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการระดมทุนของ startup

47,000           หารือกับ stakeholders เพ่ือแก้ไขประกาศ CD และการออกประกาศ ESOP 
เพ่ือให้บริษัทจ ากัดสามารถออก CD และ ESOP ได้ ซ่ึงจะช่วย start-up มีเงินทุน
ส าหรับการด าเนินธุรกิจ

29 Regulatory cost ลดลง โดยปรับการย่ืนแบบ filing หุ้น/REIT/Infra
 fund เป็น paperless

26,000           ด าเนินงานในส่วนของ Infra fund เพ่ือให้ย่ืนแบบ filing ผ่าน DIPO เช่นเดียวกับ
หุ้น/REIT และหารือกับ SET เก่ียวกับข้อมูลในระบบ DIPO เพ่ือพัฒนาให้อยู่ใน
รูปแบบ machine readable ต่อไป

C. สร้างประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย 

โดยการยกระดับกระบวนการและสมรรถนะโครงสร้าง

พ้ืนฐานรองรับระบบดิจิทัล (digitalization of capital market)

34,648,500   

30 Co-sourcing onsite audit 14,800,000   จัดจ้างผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมทีมของสนง.ในการตรวจ onsite ส าหรับการตรวจสอบ
ด้าน IT ปี 2562 (ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า)

31 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับข้อมูลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Digital Asset Data Center)

6,766,500      - จัดหาและประเมินคุณสมบัติ Cloud Service Provider ท่ีรองรับการปฏิบัติงาน
ของสนง. และจัดจ้างผู้พัฒนาระบบ Cloud (Vendor) รองรับการเช่ือมต่อข้อมูลกับ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 - จัดหาและประเมินคุณสมบัติ Cloud Service Provider ท่ีมีเคร่ืองมือในการน า
ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมาท าการวิเคราะห์ 
ประมวลผล บนระบบ cloud เพ่ือน าไปใช้ในการก ากับดูแล การตรวจสอบ 
ตลอดจนการพัฒนา และการวางแผนในการพัฒนาการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลในอนาคต

32 ยกระดับ cyber resilience ตลาดทุน 4,300,000      - โครงการ capacity building : จัดอบรมให้กับ BoD ของ SET บล. บลจ. บลน. 
เพ่ือสร้าง awareness และให้ BoD มีเคร่ืองมือในการผลักดัน ให้เกิด cybersecurity 
ในองค์กร
 - โครงการ capital market cyber exercise : ซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ร่วมกับ 
SET บล. บลจ. บลน. 
 - โครงการ financial market cyber exercise : ซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในภาคการเงิน 3/5
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33 Fintech Challenge 4,250,000     จัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ด้าน fintech แก่ผู้ประกอบการท้ังท่ีเป็นผู้เล่นรายเดิม 
สตาร์ทอัพรายใหม่ และบุคคลท่ัวไป รวมถึงเปิดพ้ืนท่ีให้สตาร์ทอัพน าเสนอ
นวัตกรรมท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภาพให้ตลาดทุนไทยเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก

34 จัดหา Software ส าหรับ XBRL 2,000,000     ศึกษา และจัดหาซอฟแวร์ท่ีรองรับเทคโนโลยี XBRL น ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ รับ-ส่งข้อมูลงบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

35 จัดจ้างพัฒนา 3 Regulators Information Sharing Platform 2,000,000      - จัดให้มีระบบส าหรับ share ข้อมูลระหว่าง สนง. ธปท. และ คปภ.
 - พัฒนา API ท่ีเก่ียวข้องส าหรับการ share ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

36 เท่าทันเทคโนโลยี พัฒนาการตลาด 351,000          - ศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการออกและเสนอขาย เช่น STO
 - ออกหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับเทคโนโลยีดังกล่าว

37 Fintech Forum 100,000          - ศึกษาและติดตาม technology trend ตัวอย่างการน าไปใช้ของภาคธุรกิจและ
หน่วยงานก ากับดูแล
 - จัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ ให้กับผู้ท่ีสนใจ เพ่ือให้ทราบถึง technology trend
แนวคิดการน าไปใช้ ตัวอย่างรูปแบบธุรกิจแบบใหม่
 - ให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับ technology ใหม่ๆ ความเส่ียง และ
โอกาสท่ีเก่ียวข้อง

38 การจัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับ Investment scheme for 
innovative risky assets

81,000           ศึกษาและออกกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และหารือกับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
ความเป็นไปได้ในการออก investment scheme for innovative risky assets

D. การก ากับดูแลท่ีเท่าทันกับโลกอนาคตและลดภาระให้กับ

ภาคเอกชน (future of supervision)

10,261,400   

39 ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน (Investor Education)เก่ียวกับการลงทุน
รวมท้ังสินทรัพย์ใหม่ๆ

8,770,000     รณรงค์สร้างความตระหนักให้ความรู้ผู้ลงทุนให้แสวงหาข้อมูลส าคัญใน
การตัดสินใจลงทุน และปกป้องประโยชน์ตัวเอง โดยเฉพาะในการลงทุนในสินค้า
ใหม่ๆ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล

40 เสริมสร้าง Governance ของ property fund/REIT/Infra fund ผ่าน
การประเมินการจัดประชุมผู้ถือหน่วย

800,000         หารือคณะท างาน (ส านักงาน/ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย/ สมาคม บลจ./ RM/
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) เพ่ือสนับสนุน TIA ในการประเมินคุณภาพ AGM
 ของกองฯ ใน 2 ด้าน (1) การเปิดเผยข้อมูล (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยอย่างเท่า
เทียม

41 เตรียมการเข้ารับประเมิน FSAP 420,000         จัดหาท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมการเพ่ือรองรับการประเมิน FSAP/ ด าเนินการปิด gap 
จาก self-assessment ของ สนง.

42 Governance & Culture ท่ีมุ่งเน้น putting investor first          109,400 ยกระดับ self disciplin ผู้ประกอบการให้ putting investor first โดย key person 
เช่น CEO, FM, CU เข้าใจถึงบทบาทและความคาดหวังในการท าหน้าท่ี
อย่างชัดเจน ภายใต้หลักการท่ีดี รวมท้ังมีวินัยในการก ากับดูแลตนเอง

43 การทบทวนกฎเกณฑ์เพ่ือความเหมาะสม และลดอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจ (regulatory reform/ regulatory guillotine)

107,000         ศึกษาข้อมูลและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ

44 ออก guideline ในการจัดท า recovery and resolution plan (RRP) 55,000           ศึกษาข้อมูลและจัดท า guideline

4/5



หน่วย : บาท

โครงการ จ านวนเงิน รายละเอียดโครงการ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2562

E. ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลและการบริหารจัดการองค์กร 

(reform of regulation and regulation)

254,297,000 

45 Enterprise Information Management (EIM) phase I 140,000,000  - งานออกเสนอขาย และ ongoing ตราสารทุน และ ตราสารหน้ี 
 - การให้ความเห็นชอบ professional ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ FA, ผู้ประเมิน, 
ผู้สอบบัญชี, RM 
 - การบริหารจัดการเคส

46 Cyber Security ภายใน 23,300,000    - จัดจ้าง Security Operation, Security Exercise, Endpoint Security และ 
Compromise Assessment
 - จัดหาระบบ Security Scanning
 - สมัครบริการข่าวด้าน Security  
 - ประเมินความพร้อมด้าน Cyber resilience และวางแผนจัดท า roadmap
 - ส ารองเผ่ือฉุกเฉิน รองรับการด าเนินการเร่งด่วน เพ่ือรับมือและกู้คืนจากภัย
คุกคามทาง cyber

47 Enterprise resource planning (FAM) และ E-receipt 22,700,000   จัดจ้างเก่ียวกับระบบ FAM และ E-receipt

48 ปรับปรุงพ้ืนท่ีท างานรองรับปรับโครงสร้างใหม่ 20,555,000   จัดจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงานเพ่ือรองรับ
การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ของส านักงาน

49 ปรับปรุงระบบภาพ  เสียง  การถ่ายทอดสด 20,000,000   จัดจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาติดต้ังระบบถ่ายทอดภาพและเสียงรวมถึงระบบ
จองห้องประชุมโดยเช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงาน

50 จ้างพัฒนาพนง.เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย 
Agile Model

16,000,000   Coaching เพ่ือพัฒนาพนง.ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบบ on-the-job training 
ตามกระบวนการพัฒนาระบบแบบ Agile ให้เกิดประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา
ระบบงาน

51 Smart work place 4,600,000     จัดจ้างผู้ออกแบบและผู้รับเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีท างานช้ัน 22 ให้รองรับอัตราก าลัง
และ Outsource และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างานแบบ Agile

52 Knowledge Management and Internet Communication platform 4,000,000     จัดจ้างเพ่ือพัฒนาระบบ intranet โดยน า UX design มาใช้ และ มีระบบ CMS เพ่ือ
การบริหารจัดการท่ีสะดวกรวดเร็ว สามารถติดตามความ update ของข้อมูลได้ 
รวมท้ังเป็นฐานข้อมูลเพ่ือ Knowledge sharing และ engagement แก่พนักงาน

53 การพัฒนาแนวทางการออกกฎหรือนโยบายให้ตอบโจทย์ 
stakeholders (design thinking)

3,142,000      - จัดอบรมหรือ workshop ให้แก่พนักงาน เพ่ือน าแนวทางและเคร่ืองมือมาใช้เพ่ือ
ออกนโยบายหรือเลือกใช้เคร่ืองมือก ากับดูแลเพ่ือตอบโจทย์ stakeholders ได้
 - เชิญสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มาให้ค าแนะน าและช่วย
ด าเนินการ

 รวม 360,661,600 
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