
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 
ลําดับที่ นโยบาย 

วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 

 4.นโยบายเศรษฐกิจ 

4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

   

 

 

1. 4.1.3 พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงิน

ใหเขมแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความ

ผันผวนของสภาวะการเงินโลก และใหสามารถ

สนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจไดอยาง

มั่นคง โดยการแกไขกฎระเบียบ และวางระบบการ

กํากับดูแลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมทางการเงิน… 

  เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

- อยูระหวางการนําเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังเพื่อเห็นชอบ 

 

สคร. 

2. 4.1.6 กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ 

ปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหลงเงิน

รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของ

ภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและ

กลไกการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสําหรับโครงการ

ขนาดใหญ โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง และภาระ

งบประมาณของภาครัฐ 

  โครงการจดัตั้งและดําเนินการกองทุน 

Infrastructure 
- อยูระหวางการเสนอความคืบหนาในการศึกษา
การจัดตั้งกองทุนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การคลัง 

  

สคร. 

3. 4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ 

การใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การลด

ตนทุนดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง  

การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล  

  3.1 การจัดทําแผนพลิกฟนรัฐวิสาหกิจที่มี

ปญหาฐานะการเงิน   

3.1.1 องคการอุตสาหกรรมปาไม 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน (ที่ปรึกษาโครงการ) ได

นําเสนอแผนฟนฟูฯ ตอคณะกรรมการฯ  

สคร. 
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และมีระบบการกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟนฟู

รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน และการเรงรัด

การเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย 

ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแผนฟนฟูฯ แลว 

ขอใหปรับปรุงเนื้อหาของแผนฟนฟูฯ  

ในประเด็น Timber Investment Trust,  
IT, การประเมินมูลคาของสวนปาและที่ดิน  

และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใหแลวเสร็จภายใน

วันที่ 30 เมษายน 2552 
3.1.2 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศ

ไทย(อ.ส.ค.)  

- แผนฟนฟูฯ นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณเพื่อทราบแลว 

- ที่ปรึกษารวมกับคณะทํางาน จัดทําโครงสราง

องคกรใหม (1. สวนกลาง ทําหนาที่ศูนยวิจัย, 

สงเสริมโคนม, รับนโยบายรัฐ 2. บริษัท

อุตสาหกรรมนม อ.ส.ค.) 
- อ.ส.ค. ดําเนินการแบงแยกทรัพยสินและ
บุคลากร 

3.1.3 องคการสะพานปลา (อ.ส.ป.) 
- ไมมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานขององคการสะพานปลา 
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    3.2 โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรรหา

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- อยูระหวางการดําเนินโครงการ โดยจะมี 

การจัดประชาสัมพันธเพื่อสรรหาฯ ภายในเดือน

พฤษภาคม 2552 
 

สคร. 

    3.3 โครงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 

แนวใหม 

- สคร. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการฯ 

 

สคร. 

    3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ

มาตรฐานกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

- อยูระหวางการดําเนินโครงการฯ โดยจะมี 

การจัดสัมมนาผูแทนกระทรวงการคลังใน

รัฐวิสาหกิจ ภายในเดือนพฤษภาคม 2552 
 

สคร. 

    3.5 โครงการจดัตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร 

รัฐวิสาหกิจ 

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

 
 
 

สคร. 
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    3.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการหลักทรพัยของรัฐ  

- มอบหมายใหบริษัท สินเอเชีย (ที่ปรึกษาดาน

การเงินของ สคร.) ศึกษาแนวทางที่เหมาะสม 

เพื่อ สคร. จะไดดําเนินการตอไป 

 

สคร. 

    3.7 โครงการอดุหนุนบริการสาธารณะของ

รัฐวิสาหกิจ  

- คณะรัฐมนตรเห็นชอบการขอรับเงินอุดหนุน

บริการสาธารณะประจําปงบประมาณ 2553 ของ

รัฐวิสาหกิจ 3 แหง (กปภ. ขสมก. รฟท.) เมื่อ

วันที่ 7 เมษายน 2552 
 

สคร. 

    3.8 โครงการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ 

- อยูระหวางดําเนินการจัดจางบริษัทที่ปรึกษา

เพื่อดําเนินโครงการ 

 

สคร. 

    3.9 โครงการธรรมาภิบาลเขมแข็ง 

รัฐวิสาหกิจกาวไกล 

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

 

 

สคร. 
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    3.10 โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางความ

เขาใจนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
- สคร. ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความเขาใจ

นโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท ทรีนิตี้ 

พลัส จํากัด เปนผูชนะการคัดเลือก และได 

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 
 

สคร. 

    3.11 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารของ สคร.  

- สคร. อนุมัติใหดําเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 

มกราคม 2552 

- จัดทํารางประกาศและราง TOR แลวนําขึ้น

เพื่อรับฟงความคิดเห็นครั้งที่  เมื่อวันที่ 4-10 

กุมภาพันธ 2552 

- พิจารณาและนํารางขึ้นประกาศครั้งที่ 2 เมื่อ

วันที่ 13-18 กุมภาพันธ 2552 

- กําหนดการยื่นเอกสารการประมูลดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่ 10 มีนาคม 2552 

 
 

 

 

สคร. 
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- ประกาศผลผูมีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่  
16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเขารวม

ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท  

ยิบอินซอย จํากัด เปนผูชนะการประมูล และได

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 
 

    3.12 โครงการจัดทําระบบการจัดการความรู

ของ สคร. 
- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 
 

สคร. 

    3.13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ 

รัฐวิสาหกิจ 
- ไดดําเนินโครงการยอย 3 โครงการ ไดแก 

โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามระบบ SEPA และโครงการ

พัฒนาระบบการจัดทํา SOD 

 

 

สคร. 
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   3.14 การจัดทาํรางพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
- อยูระหวางการปรับปรุงหลักการของราง

พระราชบัญญัติภายหลังจากดําเนินการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 

- นําเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม 
 

สคร. 

    3.15 การปรับปรุงพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

- อยูระหวางการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ในการดําเนินการ 

สคร. 

    3.16 โครงการกอสรางโรงงานยาสูบแหงใหม

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 ป  

(2551-2556) 

- อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อที่ดิน 

(ร.ย.ส. สคร.) 

    การเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

- ป 2552 งบลงทุนที่ไดรับอนุมัติเทากับ 

304,894.43 ลานบาท 

 

สคร. 
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- เบิกจายจริงถึงเดือน มีนาคม 2552 เทากับ 

49,065.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.09 

    รายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจ 

- ตุลาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552 เทากับ 

29,969.05 ลานบาท  

สคร. 

 


