
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลประจําเดือน เมษายน 2552  

 
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 

- อยูในระหวางการขอรับจัดสรรเงินกูตาม

โครงการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 จาก สบน. 
 

สคร. 

2. 4.1.6 กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ 

ปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหลงเงิน

รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของ

ภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและ

กลไกการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสําหรับโครงการ

ขนาดใหญ โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง และภาระ

งบประมาณของภาครัฐ 

  โครงการจดัตั้งและดําเนินการกองทุน 

Infrastructure 
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหความ

เห็นชอบในหลักการ และใหเริ่มดําเนินการศึกษา

รวมกับรัฐวิสาหกิจ 3 แหง (กทพ. กฟผ. และ 

กปน.)  

- ไดนําเสนอในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน

โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปน

ประธาน 
 
 

  

สคร. 
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3. 4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ 

การใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การลด

ตนทุนดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง  

การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล  

และมีระบบการกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟนฟู

รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน และการเรงรัด

การเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย 

  3.1 การจัดทําแผนพลิกฟนรัฐวิสาหกิจที่มี

ปญหาฐานะการเงิน   

3.1.1 องคการอุตสาหกรรมปาไม 

- อยูระหวางแกไขราง Conceptual ของบริษัท
ที่ปรึกษาซึ่งจะแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2552 
3.1.2 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย(อ.ส.ค.)  

- แผนฟนฟูฯ นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณเพื่อทราบแลว 

- ที่ปรึกษารวมกับคณะทํางาน จัดทําโครงสราง

องคกรใหม (1. สวนกลาง ทําหนาที่ศูนยวิจัย, 

สงเสริมโคนม, รับนโยบายรัฐ 2. บริษัท

อุตสาหกรรมนม อ.ส.ค.) 
- ดําเนินการแบงแยกทรัพยสินและบุคลากร 
- ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟู 

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

การดําเนินงานขององคการสะพานปลา 
 
 

 

สคร. 
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    3.2 โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรรหา

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- เปนไปตามแผนงาน โดยไดดําเนินการ

ประชาสัมพันธทางสื่อสิ่งพิมพ ระหวางวันที่  

25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 โดย

ปจจุบันอยูระหวางการตรวจรับงาน 
 

สคร. 

    3.3 โครงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 

แนวใหม 

- สคร. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการฯ 

 

สคร. 

    3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ

มาตรฐานกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

- อยูระหวางการดําเนินโครงการฯ โดย

เปลี่ยนแปลงการจัดสัมมนาผูแทน

กระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ ภายในเดือน

มิถุนายน 2552 
 

สคร. 

    3.5 โครงการจดัตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร 

รัฐวิสาหกิจ 

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

 

สคร. 
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    3.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการหลักทรพัยของรัฐ  

- บริษัท สินเอเชีย (ที่ปรึกษาดานการเงินของ 

สคร.) ไดออกแบบหลักเกณฑการแบงคุณภาพ

หลักทรัพยฯ เพื่อใหสคร. นําไปใชประกอบการ
บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐตอไป 

 

สคร. 

    3.7 โครงการอดุหนุนบริการสาธารณะของ

รัฐวิสาหกิจ  

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

อยูระหวางดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงการ

ใหบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ 2553 

เพื่อเสนอคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะพิจารณาตามขั้นตอน 

สคร. 

    3.8 โครงการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาลที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ 

- อยูระหวางดําเนินการจัดจางบริษัทที่ปรึกษา

เพื่อดําเนินโครงการ 

 

สคร. 

    3.9 โครงการธรรมาภิบาลเขมแข็ง 

รัฐวิสาหกิจกาวไกล 

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

 

สคร. 
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    3.10 โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางความ

เขาใจนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
- บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธไดดําเนินการสง

มอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 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 
- ประกาศผลผูมีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่  
16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเขารวม

ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท  

ยิบอินซอย จํากัด เปนผูชนะการประมูล และได

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 
 

สคร. 
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    3.12 โครงการจัดทําระบบการจัดการความรู

ของ สคร. 
- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 
 

สคร. 

    3.13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ 

รัฐวิสาหกิจ 
- อยูระหวางดําเนินโครงการยอยประกอบดวย 

   1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ     

   2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA)  

   3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทํา SOD 

   4) โครงการสนับสนุนการนําระบบ EVM  

มาใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

    5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการองคกร 

    6) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม

หลักเกณฑการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 

 

สคร. 
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   3.14 การจัดทาํรางพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

- นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

เพื่อใหความเห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม 

2552 
 

สคร. 

    3.15 การปรับปรุงพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

- อยูระหวางการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ในการดําเนินการ 

สคร. 

    3.16 โครงการกอสรางโรงงานยาสูบแหงใหม

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 ป  

(2551-2556) 

- อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งคาดวาจะ

ซื้อขายที่ดินในเดือนมิถุนายน 2552 

(ร.ย.ส. สคร.) 

    การเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

- ป 2552 งบลงทุนที่ไดรับอนุมัติเทากับ 

304,894.43 ลานบาท 
- เบิกจายจริงถึงเดือน เมษายน 2552 เทากับ 

สคร. 
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73,411 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.07 

    รายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจ 

- ตุลาคม 2551 ถึง เมษายน 2552 เทากับ 

41,813.70 ลานบาท  

สคร. 

 


