รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ประจําเดือนสิงหาคม ป 2553
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

ปงบประมาณ 2552
4.นโยบายเศรษฐกิจ
เพิ่มทุนสถาบัน
4.1 นโยบายการบริหาร การเงินเฉพาะกิจ
เศรษฐกิจมหภาค
4.1.3 พัฒนาตลาดทุน
และระบบสถาบันการเงิน
ใหเขมแข็งและสามารถ
รองรั บ ผลกระทบจาก
ความผันผวนของสภาวะ
การเงินโลก และใหสามารถ
สนั บ สนุ น การลงทุ น
และการดําเนินธุ ร กิ จ ได
อยางมั่นคงโดยการแกไข
กฎระเบียบและวางระบบ
การกํากับดูแลใหสอดคลอง
กับการเปลี่ ยนแปลง
นวัตกรรมทางการเงิน

สํานักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

28 กันยายน 2552
(การดําเนินการไดสิ้นสุด
กระบวนการแลว ณ เดือน
กันยายน 2552)

- สคร. ไดดําเนินการเบิกจายเงินเพิ่มทุนผาน เบิกจายเงิน
ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management เรียบรอยแลว
Information System) ใหแกสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจจํานวน 5 แหง ประกอบดวย
1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)
4) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย (ธสน.) และ
5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.)
รวมเปนเงินจํานวน 14,500 ลานบาท
ซึ่งเปนไปตามแผนการจั ดสรรเงิน เพิ่มทุน
จากกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
-ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว-

-2โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ
4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดทําแผน
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตรและ
โดยมุงเนนการพัฒนา
แผนฟนฟูกิจการ
การใหบริการ การใชทรัพยสิน รัฐวิสาหกิจที่มี
ใหเ กิดประโยชนสูง สุด ปญหาฐานะการเงิน
การลดตนทุนดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการภายใต
หลักธรรมาภิบาลและ
มีระบบการกํากับดูแลที่ดี
รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจ
ที่มีปญหาฐานะการเงิน
และการเรงรัดการเบิกจาย
งบลงทุนใหเปนไปตาม
เปาหมาย
นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ
วั น ที่ 29 เม.ย.51
เห็นชอบหลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณา
คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ

โครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อ
สรรหากรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 1,500,000
บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

สํานักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ

การดําเนินการไดส้นิ สุด
กระบวนการแลว ณ เดือน
กันยายน 2552

สํานักบริหาร
หลักทรัพย
ของรัฐ

25 เมษายน 15 พฤษภาคม 2552
ดําเนินการตรวจรับงาน
แลวเสร็จและเบิกจายเงิน
เรียบรอยแลว

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย
-

- ประชาสัมพันธเพื่อสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ
ผานหนังสือพิมพทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตัววิ่งทาง สถานีโทรทัศน สปอต
วิทยุ และเว็บไซตของ สคร. ระหวางวันที่ 25
เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552

ไดเบิกจาย
เงินแลวเสร็จ
จํานวน
1,500,000
บาท

-3นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

เหมาะสมเพื่อขึ้น บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โครงการเพิ่ม
สํานักบริหาร
ประสิทธิภาพและ
หลักทรัพย
ยกระดับมาตรฐาน ของรัฐ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 21,300 บาท
โครงการศึ ก ษา
สํานักบริหาร
แนวทางการจัดตั้ง
หลักทรัพย
สถาบั น พั ฒ นา
ของรัฐ
บุคลากรรัฐวิสาหกิจ
ภายใตโครงการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 3,520,000
บาท

17 สิงหาคม 2552
การดําเนินการไดสิ้นสุด
กระบวนการแลว

1. จัดทําราง TOR
2. ขออนุ มั ติ โ ครงการและ
แตงตั้งกรรมการจัดจางและ
กรรมการตรวจรับงานฯ
3. ดําเนินกระบวนการจัดจาง
ที่ปรึกษาฯ
4. ลงนามในสัญญา
5. ที่ปรึกษาดําเนินการศึกษา
แนวทางการจั ด ตั้ ง สถาบั น
พัฒนากรรมการรัฐ วิส าหกิจ
และดํา เนิ น การจั ด สั ม มนา
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหาร
ระดับสูงและหรือบุคลากรหลัก
ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคคล
ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจเปนโครงการนํารอง

25 กันยายน 2552

8 มกราคม 2553

9 กุมภาพันธ 2553

- ไดดําเนินการจัดสัมมนาผูแทนกระทรวง
การคลังในรัฐวิสาหกิจแลวเสร็จ เมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2552

ไดเบิกจาย
เงินแลวเสร็จ
จํานวน
21,300 บาท

- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาและลงนามใน
สัญญาจางกับ บริษัท ธรรมดวยปญญา จํากัด
สัญญาเลขที่ 31/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2552 โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายใน 180 วัน
นับจากวันลงนามในสัญญาจาง
- ที่ ป รึ ก ษาได ส ง รายงานงวดแรก
และคณะกรรมการตรวจรับไดมีการประชุม
เพื่อตรวจรับรายงานดังกลาวแลว เมื่อวัน ที่
8 มกราคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ
ไดมีมติใ หที่ป รึกษาปรับ ปรุง แกไขรายงาน
ฉบับที่ 1
- ขณะนี้ ที่ปรึกษาอยูระหวางการศึกษาแนวทาง
การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวด 2) ซึ่งจะตองสง
รายงานภายในวันที่ 23 มกราคม 2553
- ขณะนี้ ที่ ป รึ ก ษาได ส ง รายงานแนวทาง
การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 2) เมื่อวันที่

ไดเบิกจาย
เงินงวดที่ 1
และ 2
แลวเสร็จ
จํานวน
1,760,000
บาท

-4นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

10 มีนาคม 2553

5 เมษายน 2553

10 พฤษภาคม 2553

ผลการดําเนินงาน
23 มกราคม 2553 ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอน
ดําเนินการตรวจรับ
- ขณะนี้ ที่ ป รึ ก ษาได ส ง รายงานแนวทาง
การจัดตั้งสถาบันฯ (งานงวดที่ 3) เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ 2553 ขณะนี้อยูระหวาง
ขั้นตอนดําเนินการตรวจรับ
- เตรียมจัดอบรมนํารองในรุนที่ 4 โดยมี 3
หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร Audit Committee กําหนดจัด
อบรมวันที่ 21 เมษายน 2553
2) หลักสูตร Corporate Governance กําหนด
จัดอบรมวันที่ 26 เมษายน 2553
3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility
กําหนดจัดอบรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
- ขยายสัญญาจางจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 23
มีนาคม 2553 ขยายเพิ่มเติมอีก 60 วัน นับ
ถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจางเดิมเปนวันที่ 22
พฤษภาคม 2553 ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่
1/2553(สัญญาจางเลขที่18/2553 ลงวันที่
22 พฤษภาคม 2553)
- เลื่อนการจัดอบรมนํารองตามกําหนดการ
เดิมออกไป เนื่องจากสถานการณความไมสงบ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
- กําหนดการจัดอบรมนํารองใหมเปน
1) หลักสูตร Audit Committee กําหนดจัด

ผลการ
เบิกจาย

-5นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

10 มิถุนายน 2553

อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
2) หลักสูตร Corporate Governance กําหนด
จัดอบรมวันที่ 11 มิถุนายน 2553
3) หลักสูตร Corporate Social Responsibility
กําหนดจัดอบรมวันที่ 4 มิถุนายน 2553
- ขยายสัญญาจางเพิ่มเติม(2/2553)อีก 30
วันนับถัดจากสัญญาจางฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2553 เปนวันที่ 22 มิถุนายน 2553
- จัดอบรมนํารองหลักสูตร Corporate Social
Responsibility เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553
- ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม
หลักสูตร Corporate Governance
- หลักสูตร Audit Committee เลื่อนกําหนด
จัดอบรมเปนวันที่ 17 มิถุนายน 2553
- จัดอบรมหลักสูตร Corporate Governance
และหลักสูตร Audit Committeeเรียบรอยแลว
-ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว-

7 กรกฎาคม 2553

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
หลักทรัพยของรัฐ

สํานักบริหาร
หลักทรัพย
ของรัฐ
6 มกราคม 2552
8 มกราคม 2552
30 มิถุนายน 2552

- สคร. ไดดําเนิ นการซื้ อ/ขายหุน ที่ถือ
โดยกระทรวงการคลัง ซึ่ง รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ไดเ ห็นชอบแลว ดัง นี้
1) การขายหุนธนาคารไทยธนาคาร
2) การแลกเปลี่ยนหุนบุริมสิทธิ์ธนาคารทิสโก
จํากัด (มหาชน)
3) การแปลงหุนบุริมสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย

ผลการ
เบิกจาย

-

-6นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

30 มิถุนายน 2552
22 กรกฎาคม 2552

4.1.6 กําหนดกรอบการ
ลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ
ปานกลางและระยะยาว
ที่มีความชัดเจนของแหลงเงิน
รูปแบบการลงทุน และ
การเพิ่ ม บทบาทของ
ภาคเอกชนที่เหมาะสม
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ
และกลไกการระดมทุน
ที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
โครงการขนาดใหญ
โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง
และภาระงบประมาณ
ของภาครัฐ

โครงการจัดตั้งและ
ดําเนินการกองทุน
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานไทย (Thai
Infrastructure
Fund)

สํานักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ

8 มกราคม 2553

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

จํากัด (มหาชน)
4) การแปลงหุนบุริมสิทธิ์บริษัท ทิสโก
ไฟแนนเชียลกรุป
5) การซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพยเพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
-ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว- คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs มีมติ
เห็นชอบในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไทยโดยมี
อํานาจหนาที่ ดังนี้
1) ศึกษาและกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
การจัดตั้งและการระดมทุนผานกองทุนฯ ของ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อใหเหมาะสมตอฐานะทาง
การเงินการคลังของประเทศในภาพรวมและให
สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของและกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลกองทุนฯ
เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs
(คณะกรรมการ PPPs พิจารณา)
2) พิจารณาขอเสนอการจัดตั้งและการระดมทุน
ผานกองทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางการจัดตั้งและระดมทุน
ผ า นกองทุ น ฯ ที่ ค ณะกรรมการกํา หนด

-

-7นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

22 มีนาคม 2553

ผลการดําเนินงาน
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ และสอดคลอง
กับความตองการระดมทุนและการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งเหมาะสม
กับฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
3) กํากับดูแลใหการจัดตั้งและการระดมทุน
ผานกองทุนฯ เปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ ตามขอ 2 และเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
4) กํา กับดูแลการบริหารจัด ตั้งกองทุน ฯ
ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนฯ
5) ศึกษา เสนอแนะ และพิจารณารางกฎหมาย
หรือกฎระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับกองทุนฯ
หรือขอกําหนดที่จําเปนในกฎหมายวาดวยการ
ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการ
ของรัฐ ที่เปนประโยชนตอการจัดตั้งและระดม
ทุนผานกองทุนฯ และกํากับดูแลกองทุนฯ
6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
อื่นๆ ตามที่จําเปน
7) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
PPPs มอบหมาย
รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี)
ไดลงนามแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไทยแลว เมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2553

ผลการ
เบิกจาย

-8นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

13 กรกฎาคม 2553

ไดมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไทย ครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการของ
หลักเกณฑในการจัดตั้งและระดมทุน กลาวคือ
ภาครัฐจะตองคงความเปนเจาของสินทรัพย
การระดมทุนจะตองไมมีลักษณะเปนหนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และมีธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้ง
รัฐวิสาหกิจจะตองระบุสินทรัพยที่นําเขา
กองทุนฯ ไดอยางชัดเจน และสามารถบริหาร
สินทรัพยเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 กระทรวงการคลัง
ไดตอบขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) เรื่อง
การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โดย
กระทรวงการคลังเห็นวารางหลักเกณฑการ
จัดตั้งกองทุนการจัดตั้งกองทุนโครงสราง
พื้นฐาน มีความสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการ
ดําเนินงานหรือลงทุนในกิจการของรัฐ เปนการ
เพิ่มทางเลือกในการระดมทุน และขอความ
รวมมือ กลต. ดําเนินการพิจารณากําหนด
หลักเกณฑในเรื่องนี้ใหมีการประกาศใชโดยเร็ว
ตอไป และเมื่อ กลต.มีรายละเอียดที่ชัดเจน

2 สิงหาคม 2553

ผลการ
เบิกจาย

-9นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

เกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดตั้งกองทุนฯ แลว
กระทรวงการคลังโดยสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย กรมสรรพากร และกรมที่ดิน
พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับภาษีตอไป
โครงการจัดจางที่
สํานักนโยบาย
ปรึกษาโครงการให และแผน
เงินอุดหนุนบริการ รัฐวิสาหกิจ
สาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 13,440,000
บาท

25 กันยายน 2552

4 ธันวาคม 2552

- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาและลงนามใน เบิกจายเงิน
สั ญ ญาจ า งกั บ บริ ษั ท ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส เรียบรอยแลว
คู เ ปอร ส เอฟเอเอส จํา กั ด สั ญ ญาเลขที่
จํานวนทั้งสิ้น
32/2552 ลงวั น ที่ 25 กั น ยายน 2552
14,373,920
โดยมี กํา หนดแล ว เสร็ จ ภายใน 8 เดื อ น
บาท
นับตั้ง แตวัน ที่ลงนามในสัญญา ซึ่ง ที่ป รึกษา
จะตองสงมอบงานงวดที่ 1 (รายงานการศึกษา
การใหเงินอุดหนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่ ใ ห บ ริ ก ารธุ ร กรรมที่ ผ อ นปรนกว า ปกติ
ของประเทศไทย แนวทางการอุดหนุนที่ดําเนินการ
ในตางประเทศ และแนวทางการอุด หนุน
ที่มีเ งื่ อ นไขผ อ นปรนกว า ปกติ ที่ เ หมาะสม
ของประเทศไทย) ภายใน 2 เดือนนับจาก
วันลงนามในสัญญา
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดมีการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2552 ขณะนี้
อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1 ที่ไดมีการแจง
ใหที่ปรึกษาแกไขผลงาน ดังนี้

- 10 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

9 กุมภาพันธ 2553

1) รายงานการวิเคราะห คําขอรับการอุดหนุน
ของ การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)
องคการขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.)
และการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
2) รายงานการศึ ก ษาการให เ งิ น อุ ด หนุ น
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใหบริการธุรกรรม
ที่ ผ อ นปรนกว า ปกติ ข องประเทศไทย
แนวทางการอุดหนุนที่ดําเนินการในตางประเทศ
และแนวทางการอุดหนุนที่มีเงื่อนไขผอนปรน
กวาปกติที่เหมาะสมของประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสงรายงานสรุปผลแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการใหเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะในภาพรวมของประเทศไทยและ
สําหรับรัฐวิสาหกิจ 3 แหง (รฟท. ขสมก. และ
กปภ.) เพื่อนําไปสูความเปนเลิศ เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2553 และอยูระหวางดําเนินการ
ตรวจรับงาน
- เบิกจายเงินงวดที่ 1 แลว ขณะนี้อยูระหวาง
การตรวจรับงานงวดที่ 2
- อยูระหวางคณะกรรมการฯ พิจารณาลงนาม
เบิกเงินงวดที่ 2 และ 3
- ดําเนินโครงการเสร็จสิ้น และเบิกจาย
เงินงวดที่ 2 และ 3 เรียบรอยแลว

5 เมษายน 2553

10 พฤษภาคม 2553
10 มิถุนายน 2553
7 กรกฎาคม 2553

ผลการ
เบิกจาย

- 11 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
หนวยงาน
มาตรการ/
รับผิดชอบ
วงเงินดําเนินการ
โครงการเสริมสราง สํานักนโยบาย
ระบบธรรมาภิบาลที่ และแผน
ดีในรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 3,144,000
บาท

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

1. จัดทําราง TOR
2. ขออนุมัติโครงการและ
แตงตั้งกรรมการจัดจางและ
กรรมการตรวจรับงานฯ
3. ดําเนินกระบวนการจัดจาง
ที่ปรึกษา
4. ลงนามในสัญญา
5. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห
ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางใหรัฐวิส าหกิจนําไป
ปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ
6. ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ
7. จัดพิมพเผยแพร หลักการ
และแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ
8. ดําเนินการจัดสัมมนา และ
อบรมใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ

29 กรกฎาคม 2552

- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาและลงนามใน
สัญญาจางกับบริษัทไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอฟเอเอส จํากัด สัญญาเลขที่ 32/2552
โดยมี กํา หนดแล ว เสร็ จ ภายใน 8 เดื อ น
นับจากวันลงนามในสัญญา
- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 1
- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ
ครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีมติใหที่ปรึกษาดําเนินการ
แก ไ ขรายงานให ส มบู ร ณ ต ามความเห็ น
ของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนําเสนอ
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง
- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ
ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติใหที่ปรึกษาดําเนินการ
แก ไ ขรายงานให ส มบู ร ณ ต ามความเห็ น
ของคณะกรรมการตรวจรับฯ และนําเสนอ
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 2
- ที่ปรึกษาขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ
งานงวดที่ 1 และ 2 และพิจารณาการขอขยาย
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
- ดําเนินการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของที่ปรึกษา โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายใน
12 เดือน (จากเดิม 8 เดือน) นับจากวันลงนาม
ในสัญญาเรียบรอยแลว และอยูระหวางคณะ

28 กันยายน 2552
20 ตุลาคม 2552

15 ธันวาคม 2552

17 ธันวาคม 2552
22 กุมภาพันธ 2553
11 มีนาคม 2553

5 เมษายน 2553

ผลการ
เบิกจาย
เบิกจาย
งวดที่ 1
จํานวน
943,200
บาทแล ว
เบิกจาย
งวดที่ 2
จํานวน
943,200
บาทแลว

- 12 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

10 พฤษภาคม 2553

10 สิงหาคม 2553

โครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อ
เสริมสรางความ
เขาใจนโยบาย
การพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 8,450,000
บาท

สํานักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ

1. จัดทําราง TOR
2. ขออนุมัติโครงการและ
แตงตั้งกรรมการจัดจางและ
กรรมการกํากับการทํางานและ
ตรวจรับงานฯ
3. ดําเนินกระบวนการจัดจางที่
ปรึกษาฯ
4. ลงนามในสัญญา
5. ที่ปรึกษาจัดทําแผนกลยุทธ
ประชาสัมพันธ พ.ศ. 2552 –
2556 และแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธประจําป 2552
รวมทั้ ง ดํา เนิ น กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธตามขอกําหนด

2 เมษายน 2552

1 พฤษภาคม 2552
15 พฤษภาคม 2552

25 มิถุนายน 2552
28 กันยายน 2552
21 ตุลาคม 2552

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

กรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงวดที่ 1 และ 2
- คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับเห็นชอบ
การสงมอบงานงวดที่ 1 แลว อยูระหวางการ
ขออนุมัติเบิกจายเงินงวดที่ 1
- สําหรับงานงวดที่ 2 คณะกรรมการฯ อยู
ระหวางการตรวจรับงานตามขั้นตอนตอไป
- คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาเห็นชอบ
การสงมอบงานและขออนุมัติเบิกจายงวดที่ 1
และ 2 เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินงานของที่ปรึกษาในงานงวดที่ 3
- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาและลงนามใน
สัญญาจางกับบริษัท ทรินิตี้ พลัส จํากัด สัญญา
เลขที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552
โดยมี กํา หนดแล ว เสร็ จ ภายใน 12 เดื อ น
นับจากวันลงนามในสัญญา
- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 1
- คณะกรรมการกํา กั บ การทํา งาน
และตรวจรั บ งานฯ จั ด ให มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1
- คณะกรรมการกํา กั บ การทํา งาน
และตรวจรั บ งานฯ จั ด ให มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2
- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 2
- คณะกรรมการกํา กั บ การทํา งาน

ไดเบิกจาย
เงินงวดที่ 1
แลวเสร็จ
จํานวน
1,690,000
บาท
ไดเบิกจาย
เงินงวดที่ 2
แลวเสร็จ
จํานวน
3,380,000
บาท
ไดเบิกจาย

- 13 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ในสัญญา
9 กุมภาพันธ 2553
10 มีนาคม 2553
10 พฤษภาคม 2553
10 มิถุนายน 2553
โครงการปรับปรุง
ศูนยเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ
และการสื่อสารของ
สคร.
วงเงิน 16,817,190
บาท

1. สคร. อนุมัติใหดําเนินโครงการ
21 มกราคม 2552
ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สคร.
4-10 กุมภาพันธ 2552
2. จัดทํารางประกาศและราง
TOR แล ว นํา ขึ้ น เพื่ อ รั บ ฟ ง 13-18 กุมภาพันธ 2552
10 มีนาคม 2552
ความคิดเห็น
3. กําหนดการยื่นเอกสาร
การประมูลดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
4. ประกาศผลผูมีสิทธิเสนอ
ราคาและเขารวมประมูล
5. ลงนามในสัญญา
6. ดําเนินโครงการตาม
25 พฤษภาคม2552
ขอกําหนดในสัญญา
27 กรกฎาคม 2552

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

และตรวจรับงานฯ ไดตรวจรับงานและเบิกจาย
เงินงวดที่ 1
- ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับงานงวดที่ 2
- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 แลว
อยูระหวางดําเนินการเบิกจายเงิน
- เบิกจายเงินงวดที่ 2 แลวเสร็จ และอยู
ระหวางตรวจรับงานงวดที่ 3
- เบิกจายเงินงวดที่ 3 เรียบรอยแลว

เงินงวดที่ 3
แลวเสร็จ
จํานวน
3,380,000
บาท

- สคร. อนุมัติใหดําเนินโครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร.
- จัดทํารางประกาศและราง TOR แลวนําขึ้น
เพื่อรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1
- พิจารณาและนํารางขึ้นประกาศครั้งที่ 2
- กําหนดการยื่นเอกสารการประมูลดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
- ประกาศผลผูมีสิทธิเสนอราคาเมื่อวัน ที่
16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเขารว ม
ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท
ยิบอินซอย จํากัด เปนผูชนะการประมูล และ
ไดลงนามในสัญญาจาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2552
- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ดําเนินการสงมอบ
งานงวดที่ 1
- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ดําเนินการสงมอบ

ไดเบิกจาย
เงินแลวเสร็จ
จํานวน
16,817,190
บาท โดยเบิก
จายเงินกอน
ตรวจรับงาน
งวดที่ 3
โดยวิธี Bank
guarantee

ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

- 14 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

9 กันยายน 2552
23 กันยายน 2552
28 กันยายน 2552
30 กันยายน 2552
10 มิถุนายน 2553
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 5,000,000
บาท

สํานักกํากับและ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ

27 เมษายน 2552

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2552

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

งานงวดที่ 2
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับและ
เบิกจายเงินงวดที่ 1
- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ดําเนินการสงมอบ
งานงวดที่ 3
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับและ
เบิกจายเงินงวดที่ 2
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดเบิกจายเงินกอน
ตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee
- อยูระหวางขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 3
- ประกอบดวยโครงการยอย ดังนี้
1) โครงการสนับสนุน เชิง วิชาการเพื่อเพิ่ม
ไดเบิกจาย
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐ วิส าหกิจ เงินแลวเสร็จ
ไดดําเนินการแลวเสร็จ
85,640 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
ไดเบิกจาย
รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) ไดดําเนินการ
เงินแลวเสร็จ
แลวเสร็จ
2,357,028
บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทํา SODได
ไดเบิกจาย
เงินแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ
280,750.81
บาท
ไดเบิกจาย
4) โครงการสนับสนุนการนําระบบ EVM มา
ใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ไดดําเนินการแลว เงินแลวเสร็จ

- 15 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

เสร็จ
30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2552

1,210,250
บาท
5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ไดเบิกจาย
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการองคกร ได เงินแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ
648,916 บาท
6) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ไดเบิกจาย
หลักเกณฑการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน
เงินแลวเสร็จ
400,000 บาท

ปงบประมาณ 2553
โครงการเพิ่มทุนของ สํานักพัฒนา
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รัฐวิสาหกิจ
ภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง
ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย

10 มีนาคม 2553

25 มีนาคม 2553

โครงการจัดทําแผน สํานักพัฒนา
ยกระดับการบริหาร รัฐวิสาหกิจ
จัดการเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มและความ

สํานักงบประมาณอนุมัติแผนการใชจายเงินที่
สคร. เสนอไป และ สคร. ไดมีห นัง สือแจง
ผูถือหุนรายอื่น ไดแก ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อเตรียมความพรอมที่จะ
ชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนพรอมกัน ซึ่งอยูระหวาง
รอการยืนยันจากธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย
เบิกจายเงินเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
ดําเนินการสิ้นสุดกระบวนการแลว

เบิกจายเงิน
เมื่อวันที่ 25
มีนาคม
2553
เรียบรอยแลว

- 16 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ
แข็งแกรงทางการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 10,000,000
บาท
แบงเปนโครงการยอย
4 โครงการดังนี้
1) โครงการศึกษา
แนวทางหรือหลักเกณฑ
ที่ถูกตอ งเหมาะสม
ในการปรับองคกร
ของรัฐวิสาหกิจใหมี
ฐานะเปนนิติบุคคล
และรวมถึงการวิเคราะห
ขอดี ขอเสีย ในการ
ปรับองคกรใหเ ปน
นิติบุคคล วงเงิน
2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษา
ผลกระทบและแนว
ทางแกไขปญหาจาก
การออกใบอนุญาต
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบ 3G ตอ บมจ.
ทีโอที และ บมจ.กสท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

10 พฤษภาคม 2553

- ไดรับการอนุมัติ TOR จาก ผอ.สคร. เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2553 ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางฯ
- อยูระหวางดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาฯ คาด
วาจะสามารถจัดจางไดภายในเดือนสิงหาคม

10 สิงหาคม 2553

25 กุมภาพันธ 2553

24 มีนาคม 2553
7 กรกฎาคม 2553

- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาฯ และลงนาม
ในสัญญาจางกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2553
- ที่ปรึกษาฯ สงมอบงานงวดที่ 1 อยูระหวาง
คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน
- ที่ปรึกษาฯ สงมอบงานงวดที่ 2 อยูระหวาง

ผลการ
เบิกจาย

- 17 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ
โทรคมนาคม วงเงิน
1,000,000 บาท

3) โครงการศึกษา
แนวทางการแปร
สั ญ ญาสั ม ปทาน
โทรศัพทเคลื่อนที่
ของ บมจ.ที โ อที
และ บมจ.กสท
โทรคมนาคม เพื่อ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการใชประโยชน
โครงขายและสงเสริม
การแขงขันที่เปนธรรม
วงเงิน 1,000,000
บาท

4) โครงการจางที่
ปรึกษาดานการจัดทํา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

4 สิงหาคม 2553

10 มีนาคม 2553

5 เมษายน 2553
10 พฤษภาคม 2553

7 กรกฎาคม 2553
10 สิงหาคม 2553

10 มีนาคม 2553

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน
คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2
แลว คณะกรรมการวาดวยการพัสดุอนุมัติให
เบิกจายงวดที่ 1 และ 2 พรอมกัน ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการเบิกจาย

- ผอ.สคร. ไดอนุมัติโครงการและ TOR แลว
ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งออกคํา สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษาและตรวจรับ
การทํางาน
- อยูระหวางการขออนุมัติทําสัญญาจางตอ
ผอ.สคร.
- ไดลงนามในสัญญาจางกับบริษัทหลักทรัพย
กสิกรไทยจํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 พ.ค.
2553
- ที่ปรึกษาฯ สงมอบงานงวดที่ 1 แลว อยู
ระหวางคณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจรับงาน
- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 แลว
อยูระหวางการเบิกจาย และที่ปรึกษาฯ ไดสง
มอบงานงวดที่ 2 แลว

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 และไดจัดสง TOR

ผลการ
เบิกจาย

- 18 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ
และติ ด ตามแผน
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการในรัฐวิสาหกิจ
ประจํา สคร. วงเงิน
6,000,000 บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

2 เมษายน 2553
10 พฤษภาคม 2553

10 มิถุนายน 2553

10 สิงหาคม 2553

โครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อ
สรรหากรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 1,500,000
บาท

สํานักบริหาร
หลักทรัพย
ของรัฐ

19 กุมภาพันธ 2553

23 กุมภาพันธ 2553

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

ใหกับบริษัทที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยราย
เรียบรอยแลว
- ประชุมคณะกรรมการจัดจางฯ เพื่อพิจารณา
ขอเสนอของที่ปรึกษา
- มีที่ปรึกษาเสนอขอเสนอเพียง 1 ราย
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหดําเนินการจัด
จางใหมอีกครั้ง
- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาฯ และลงนาม
ในสัญญาจางกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2553
- ที่ปรึกษาฯ สงมอบงานงวดที่ 1 แลว คณะ
กรรมการฯ อยูระหวางการตรวจรับงาน
- อยูระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ซึ่งจะมี
การจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อหาขอสรุป
ตอความจําเปนในการจัดจางบริษัทรับเหมา
บริการในสัปดาหที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ
- จัดประชุมคณะกรรมการครั้ง ที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการฯ
มีมติใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาการเปด รับสมัคร
บุคคลเพื่อเขารับการคัดสรรฯ ในคราวประชุม
ครั้งตอไป (ปลายเดือนมีนาคม 2553)ซึ่งไมทัน
ตอการเบิกจายงบในครึ่งปแรกของปงบประมาณ

เบิกจาย
เงินงวดที่ 1
จํานวน
125,400
บาท
เรียบรอยแลว
เบิกจาย
เงินงวดที่ 2
จํานวน
710,600

- 19 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

10 พฤษภาคม 2553

- ลงนามในสัญญาจางเหมาบริการ
ประชาสัมพันธฯ กับบริษัท ทรีนิตี้พลัส จํากัด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
- เบิกจายเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2553 และเบิกจายเงินงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2553

10 มิถุนายน 2553

โครงการสัมมนา/
สํานักบริหาร
ฝกอบรมบุคคลใน หลักทรัพย
บัญชีรายชื่อ
ของรัฐ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 2,000,000
บาท

แบงเปน 2 โครงการ
1) โครงการสั ม มนาเพื่ อ ให
ความรูเ บื้องตน แกบุค คลใน
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ประจําป 2552
วงเงิน 200,000 บาท
2) โครงการสั ม มนาบุ ค คล
ในบัญชีรายชื่อฯ จํานวน 2 หลักสูตร
วงเงิน 1,800,000 บาท

โครงการจางที่ปรึกษา สํานักบริหาร
ในการบริหารหลักทรัพย หลักทรัพย
ในรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ ของรัฐ
กิจการที่รัฐถือหุนต่ํา
กวารอยละ 50
วงเงิน 5,000,000
บาท

10 มีนาคม 2553

29 มีนาคม 2553

7 กรกฎาคม 2553

22 มิถุนายน 2553

10 สิงหาคม 2553

- ไดรับอนุมัติโครงการฯ จาก ผอ.สคร. เมื่อ
วันที่ 15 ม.ค. 2553 กําหนดจัดสัมมนาวันที่
29 มีนาคม 2553
- จัดสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ

ผลการ
เบิกจาย
บาท
เรียบรอยแลว
โครงการ
ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

โครงการ
สัมมนาเพื่อให
ความรู
เบื้องตนแก
บุคคลใน
บัญชีรายชื่อ
กรรมการ
เนื่องจากมีการจัดอบรมนํารองกับบริษัทที่
ปรึกษาฯ ในโครงการภายใตโครงการเสริมสราง รัฐวิสาหกิจ
ธรรมาภิบาลที่ดีไปแลว 3 หลักสูตร จึงไมมีการ เรียบรอยแลว
จัดสัมมนาบุคคลในบํญชีรายชื่อฯ อีก
- ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาฯ กับบริษัท
เคทีบี แอดไวซเซอรี่ จํากัด เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2553
- ที่ปรึกษาฯ สงมอบงานงวดที่ 1/4 แลว
คณะกรรมการฯ อยูระหวางการตรวจรับงาน

- 20 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
หนวยงาน
มาตรการ/
รับผิดชอบ
วงเงินดําเนินการ
โครงการเชื่อมโยง สํานักบริหาร
ระบบฐานขอมูล
หลักทรัพย
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของรัฐ
(GFMIS-SOE)
ระบบศูนยประสานงาน
และบริ ก ารข อ มู ล
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
(MOF Board Center)
และระบบบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 1,900,000
บาท

ขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการจัดจางที่
สํานักนโยบาย
ปรึกษาโครงการให และแผน
เงินอุดหนุนบริการ รัฐวิสาหกิจ
สาธารณะของ
รัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 10,000,000
บาท
โครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อ
เสริมสรางความ
เขาใจนโยบาย

สํานักนโยบาย
และแผน
รัฐวิสาหกิจ

สถานการณดําเนินงาน
10 กันยายน 2553

อยูระหวางการดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาฯ

10 มิถุนายน 2553

- ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาฯ กับบริษัท
ไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553
- ที่ปรึกษาฯ ไดสงรายงานติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินบริการสาธารณะที่
รัฐวิสาหกิจดําเนินการเปรียบเทียบกับ
ขอตกลงประจําปงบประมาณ 2553

10 สิงหาคม 2553

1. จัดทําราง TOR
2. ขออนุ มั ติ โ ครงการและ
แต ง ตั้ ง กรรมการจั ด จ า งและ
กรรมการกํากับการทํางานและ

ผลการดําเนินงาน

10 พฤษภาคม 2553
10 มิถุนายน 2553

- อยูระหวางดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา
- ลงนามในสัญญาจางกับบริษัท ออนโกอิ้ง
เวิรค จํากัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
สัญญาเลขที่ 35/2553 โดยมีกําหนดแลวเสร็จ

ผลการ
เบิกจาย

- 21 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ
การพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 17,000,000
บาท

โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 5,000,000
บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตรวจรับงานฯ
3. ดําเนินกระบวนการจัดจางที่
ปรึกษาฯ
4. ลงนามในสัญญา
5. ที่ปรึกษาจัดทําแผนกลยุทธ
ประชาสัมพันธและแผนปฏิบัติ
การประชาสัมพันธประจําป
2553 รวมทั้ง ดําเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธตามขอกําหนด
ในสัญญา

สํานักกํากับและ ประกอบดวยโครงการยอย ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบ
ประเมินผล
ประเมิน คุณภาพรัฐ วิส าหกิจ
รัฐวิสาหกิจ
(ระบบ SEPA)

สถานการณดําเนินงาน

10 สิงหาคม 2553
23 สิงหาคม 2553

23 ธันวาคม 2552

3 มีนาคม 2553
22-23 เมษายน 2553
29-30 เมษายน 2553

14-17 มิถุนายน 2553

ผลการดําเนินงาน
ภายใน 10 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
- ที่ปรึกษาฯ สงมอบงานงวดที่ 1 แลว คณะ
กรรมการฯ อยูระหวางการตรวจรับงาน
- ที่ปรึกษาฯ สงมอบการแกไขงานงวดที่ 1
แลว คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงาน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และเบิกจายเงิน
เรียบรอยแลว

- ดําเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA
Conference) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณข องรัฐ วิส าหกิจนํา
รอ งใหกับรัฐวิสาหกิจกลุม A และ B จํานวน
33 แหง
- จัดสัมมนาผูบริหารระดับสูง
- จัดสัมมนาเกณฑ SEPA กลุม A
- จัดสัมมนาแนวทางการเขียนรายงานประเมิน
ตนเองและการจัดทํา SEPARoadMap ให
รัฐวิสาหกิจ กลุม A
- จัด สัมมนาเกณฑ SEPA สําหรับ
รัฐ วิส าหกิจ กลุม A และ B

ผลการ
เบิกจาย

- 22 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน
9-10 สิงหาคม 2553

2) โครงการพัฒนาระบบ
การจัด ทํา SOD ประจําป
2553 รายแหง/รายสาขา

10 มิถุนายน 2553

3) โครงการสนับสนุนการนํา
ระบบ EVM มาใช
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

9 กุมภาพันธ 2553

3 มีนาคม 2553
14 พฤษภาคม 2553

10 มิถุนายน 2553
4) โครงการสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการองคกร

31 มีนาคม 2553
7 มิถุนายน 2553
6 สิงหาคม 2553

ผลการดําเนินงาน
- จัด สัมมนาผูตรวจประเมิน รัฐ วิส าหกิจ
กลุม B กลุมที่ 1
ขณะนี้อยูระหวางการทบทวน SOD ใหเปน
ปจจุบันมากยิ่งขึ้น

- อยูระหวางดําเนินการใหคําปรึกษาระบบ
EVM เชิงลึกแกการองคการเภสัชกรรม รวมถึง
ใหคําปรึกษา EVM Clinic อยางตอเนื่อง
และอยูระหวางดําเนินการจัดสัมมนาใหกับ
ผูบริหารระดับสูงที่จะจัดขึ้นประมาณเดือน
มีนาคม 2553
- จัดสัมมนาระบบ EVM ใหกับผูบริหาร
ระดับสูงเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553
- จัดทําคูมือ EVM สําหรับคณะกรรมการและ
ผูบริหารรัฐวิสาหกิจพรอมทั้งเขาชี้แจงคูมือ
ดังกลาวตอคณะกรรมการและผูบริหาร
รัฐวิสาหกิจ
- เบิกจายเงินงวดที่ 1 แลว (เบิกจาย 2 งวด)
- จัดสัมมนาเรื่องมาตรฐานบัญชีสากลเมื่อวันที่
31 มีนาคม 2553
- อยูระหวางหารือที่ปรึกษาประเมินผลเพื่อ
จัดทํารูปแบบ/แนวทางการดําเนินโครงการ
- จัดสัมมนาโครงการพี่เลี้ยง เมื่อวันที่

ผลการ
เบิกจาย

- 23 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

6 สิงหาคม 2553
5) โครงการสนั บ สนุ น การ
ดํา เนิ น งานตามหลักเกณฑ
การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเดน
การจัดมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจ
วงเงิน 3,000,000
บาท

สํานักกํากับและ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ

4 สิงหาคม 2553

- ลงนามในสัญญาจางฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2553

10 กรกฎาคม 2553

- อยูระหวางการจัดจางและหารือรายละเอียด
และรูปแบบการจัดงาน
- อยูระหวางการเตรียมงานตามแผนงานที่
กําหนดไว

10 สิงหาคม 2553

โครงการอื่นๆ ที่ไมปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายของ สคร.
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
25 ธ.ค. 50 ใหโรงงาน
ยาสูบ ดําเนินการกอสราง
โรงงานยาสูบแหงใหม
วงเงิน 16,200 ลานบาท
โดยใหนําคาใชจายในการ
ดําเนินงานมาประกอบ
การคัดเลือกที่ดินรวมกับ
การพิจารณาดานกายภาพ
และใหความสําคัญกับ
การจัดทํามาตรการควบคุม

โครงการกอสราง
โรงงานยาสูบ/
สํานักพัฒนา
โรงงานยาสูบแหง
รัฐวิสาหกิจ
ใหมระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 6 ป
(2551-2556)

1. ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน
2. งานออกแบบสัญญา
3. งานอาคาร และงานระบบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. งานจัดหา ติดตั้งเครื่องจักร
ใหม
5. งานปรับปรุง ซอมแซม
เครื่องจักรเดิม
6. การจางที่ปรึกษาดําเนินการ
โครงการ
7. งานสงมอบพื้นที่เพื่อกอสราง

15 พฤษภาคม 2552

10 มิถุนายน 2553

คณะกรรมการอํา นวยการโรงงานยาสู บ
มีมติอนุมัติการจัดซื้อที่ดินสําหรับโครงการ
ก อ สร า งโรงงานผลิ ต ยาสู บ แห ง ใหม จ าก
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)
ในวงเงินทั้งสิ้น 537 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวาง
การจัดเตรียม TOR สรรหาผูรับเหมางานอาคาร
และงานระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ
- อยูระหวางการดําเนินการออกแบบอาคาร
และงานระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ

-

- 24 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

มลภาวะทางอากาศ รวมถึง
ความเหมาะสมในการใช
แหลงเงินทุนอื่นแทนเงิน
นําสงรัฐที่จะขอกันเพิ่มเติม
จํานวน 9,350 ลานบาท
ใหโรงงานยาสูบสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอม และพิจารณา
ปรับองคกรใหสามารถ
ดําเนินการเชิงธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ
โดยเรงแปลงสภาพให
เปนนิติบุคคลโดยเร็ว
รวมทั้งพิจารณาแนวทาง
ลดบทบาทภาครัฐให
กิจการยาสูบระยะตอไป

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

สวนสาธารณะฯ สวนที่ 2

การเรงรัดการเบิกจาย สํานักนโยบาย
งบลงทุนใหเปนไป และแผน
ตามเปาหมาย
รัฐวิสาหกิจ

การเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
- ตั้งแตตนปงบประมาณถึง 31 สิงหาคม
2553 เทากับ 111,091.69 ลานบาท จากงบ
อนุมัติ 255,366.42 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 43.50
รายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจ
- รายไดนําสงเดือนสิงหาคม 2553 เทากับ
9,028.73 ลานบาท ตั้งแตตนปงบประมาณถึง

ผลการ
เบิกจาย

- 25 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

31 สิงหาคม 2553 เทากับ 82,208.61 ลาน
บาท
การจัดทําราง
สํานักกฎหมาย
พระราชบัญญัติ การ
กํากับและพัฒนา
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....

1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ
2. ยกรางกฎหมาย
3. รับฟงความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดเสีย
4. เสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
5. นําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหความเห็นชอบ

19 กุมภาพันธ 2552
25 มีนาคม 2552
12 มิถุนายน 2552
23 กรกฎาคม 2552
5 สิงหาคม 2552
30 กันยายน 2552

24 พฤศจิกายน 2552

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 1
- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 2
- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 3
- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 4
- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 5
- นํา เสนอรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
การคลังเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
24 พฤศจิกายน 2552 ใหกระทรวงการคลัง
รับรางพระราชบัญญัติการกํากับและพัฒนา
นโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ไปพิจารณา
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-

- 26 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

1 กุมภาพันธ 2553

30 มิถุนายน 2553

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 15 พ.ค. 50
มีมติใหสงคืนราง พ.ร.บ.
และยกเลิก พ.ร.บ. ทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
เนื่องจากไมมีมาตรการ
รองรับสําหรับการแปลง
สภาพรัฐวิสาหกิจที่ได
ดําเนินการไปแลว
หรืออยูในระหวาง

การปรับปรุง
พระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542

สํานักกฎหมาย

ผลการดําเนินงาน
แลวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง
- จัดประชุมพิจารณาประเด็นตามขอสังเกต
ของคณะรัฐมนตรีตามราง พ.ร.บ.การกํากับ
และพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
รวมกับ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ผอ.สคร. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงราง
พ.ร.บ.การกํากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
- ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
- สคร. พิจารณาเห็นวา ขณะนี้รัฐบาลยังไมมี
นโยบายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควร
ชะลอการดําเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกลาว

ผลการ
เบิกจาย

-

- 27 นโยบายรัฐบาล /
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ และ
จะทําใหการแปลงสภาพ
ขาดความเปนเอกภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน

โครงการ/
มาตรการ/
วงเงินดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

สถานการณดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ผลการ
เบิกจาย

