
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) 

ประจําเดือนสิงหาคม 2552 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

 4.นโยบายเศรษฐกิจ 

4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

   

 

 

1. 4.1.3 พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให

เขมแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความผัน

ผวนของสภาวะการเงินโลก และใหสามารถสนับสนุน

การลงทุนและการดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง โดยการ

แกไขกฎระเบียบ และวางระบบการกํากับดูแลให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทาง

การเงิน… 

 เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

- อยูในระหวางการขอรับจัดสรรเงินกูตามโครงการกระตุน

เศรษฐกิจระยะที่ 2 จาก สบน. ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลว

เสร็จในเดือนกันยายน 2552  

สคร. 

2. 4.1.6 กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ 

ปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหลงเงิน

รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่

เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดมทุน

ที่มีประสิทธิภาพสําหรับโครงการขนาดใหญ โดยคํานึงถึง

วินัยการคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ 

  โครงการจดัตั้งและดําเนินการกองทุน Infrastructure
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบใน

หลักการ และใหเริ่มดําเนินการศึกษารวมกับรัฐวิสาหกิจ 3 

แหง (กทพ. กฟผ. และ กปน.) พรอมกับเตรียมขอรับความ

เห็นชอบจัดตั้งกองทุนฯ ตอ ครม. เศรษฐกิจ  
- ไดนําเสนอในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนโดยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน 
‐ อยูระหวางการนําเสนอกระทรวงการคลังและ ครม. เพื่อให
ความเห็นชอบในหลักการ 
 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

3. 4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ การ

ใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดตนทุน

ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง  

การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและมี

ระบบการกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่

มีปญหาฐานะการเงิน และการเรงรัดการเบิกจายงบ

ลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย 

  3.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนฟนฟูกิจการ

รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน   

3.1.1 องคการอุตสาหกรรมปาไม  

(อ.อ.ป.) 
- ไดมีการทําประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร (Strategy 
Plan) และแผนระยะสั้น เพื่อฟนฟูกิจการเมื่อวันที่  
17 ก.ย. 52 จึงอยูระหวางที่ที่ปรึกษาแกไขรางตามขอสังเกต 

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ อ.อ.ป. ตอไป 

3.1.2 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)  

‐ แผนฟนฟูฯ นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณเพื่อทราบแลว 

‐ ที่ปรึกษารวมกับคณะทํางาน จัดทําโครงสรางองคกรใหม  
(1. สวนกลาง ทําหนาที่ศูนยวิจัย, สงเสริมโคนม, รับนโยบาย

รัฐ 2. บริษัทอุตสาหกรรมนม อ.ส.ค.) 
‐ ดําเนินการแบงแยกทรัพยสินและบุคลากร 
 

‐ ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฟนฟู อ.ส.ค. เมื่อวันที่ 
15 พ.ค. 2552 
- ไดดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 /2552 

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 52 
3.1.3 องคการสะพานปลา (อ.ส.ป.) 
‐ ไมมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
องคการสะพานปลา 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

  29 เม.ย.51 เห็นชอบหลักเกณฑ

และวิธีการจัดทํา

บัญชีรายชื่อกรรมการ 

รัฐวิสาหกิจและ

แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ

เพื่อพิจารณาคัดสรร

บุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อขึ้น

บัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

3.2 โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรรหากรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

- เปนไปตามแผนงาน โดยไดดําเนินการประชาสัมพันธทางสื่อ

สิ่งพิมพ ระหวางวันที่  

25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2552 โดยไดดําเนินการตรวจ

รับงานและเบิกจายเงินเรียบรอยแลว  

 
 

สคร. 

    3.3 โครงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจแนวใหม 

‐ สคร. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการฯ 

 

สคร. 

    3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน

กรรมการรัฐวิสาหกิจ  

- ดําเนินการจัดสัมมนาผูแทนกระทรวง  

การคลังในรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 

2552 
 

สคร. 

    3.5 โครงการจดัตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรรัฐวิสาหกิจ 

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

    3.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

หลักทรัพยของรัฐ  

- บริษัท สินเอเชีย (ที่ปรึกษาดานการเงินของ สคร.) ได

ออกแบบหลักเกณฑการแบงคุณภาพหลักทรัพยฯ เพื่อใหสคร. 
นําไปใชประกอบการบริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐ 

‐ สคร. ไดดําเนินการซื้อ/ขายหุนที่ถือโดยกระทรวงการคลัง 

ซึ่ง รมว.คลังไดเห็นชอบแลว ดังนี้ 
(1) การขายหุนธนาคารไทยธนาคาร 

(2) การแลกเปลี่ยนหุนบุริมสิทธิ์ธนาคารทิสโกฯ 

(3) การแปลงหุนบุริมสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย  

สคร. 

  7 เม.ย. 52 เห็นชอบตอขอเสนอ

ขอรับเงินอุดหนุนป 

2553 ให 3 แหง 

ไดแก กปภ. 

1,174.771 ลบ. 

รฟท. 2,355 ลบ. และ 

ขสมก. ใหกรอบวงเงิน 

1,128 ลานบาท 

3.7 โครงการอดุหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  

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

ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะ

ประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อเสนคณะกรรมการเงินอุดหนุน

บริการสาธารณะพิจารณาตามขั้นตอน 
 

สคร. 

    3.8 โครงการเสริมสรางระบบ 

ธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

‐ ลงนามในสัญญาจางกับบริษัทไพรส วอเตอรเฮาส คูเปอร 

เอฟเอเอส จํากัด เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2552 
‐ อยูระหวางการดําเนินงานตามสัญญางวดที่ 1 โดยมีกําหนด
สงผลงานชิ้นที่ 1 วันที่ 28 ก.ย. 52 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

    3.9 โครงการธรรมาภิบาลเขมแข็ง รัฐวิสาหกิจกาวไกล 

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 

 

สคร. 

    3.10 โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจนโยบาย

การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
- บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธไดดําเนินการสงมอบงานงวด

ที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ขณะนี้อยูระหวางการตรวจ

รับงานงวดที่ 1 คาดวาจะสามารถตรวจรับงานไดภายในเดือน 

ก.ย. 52 
 

สคร. 

    3.11 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ของ สคร.  

- สคร. อนุมัติใหดําเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 

2552 

- จัดทํารางประกาศและราง TOR แลวนําขึ้นเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นครั้งที่  เมื่อวันที่ 4-10 กุมภาพันธ 2552 

- พิจารณาและนํารางขึ้นประกาศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-18 

กุมภาพันธ 2552 

- กําหนดการยื่นเอกสารการประมูลดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ 10 มีนาคม 2552 
- ประกาศผลผูมีสทิธิเสนอราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 

และเสนอราคาเขารวมประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดย

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด เปนผูชนะการประมูล และไดลงนาม

ในสัญญาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

‐ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ดําเนินการสงมอบงานงวดที่ 1 เมื่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2552  

ซึ่งขณะนี้อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1 คาดวาจะเบิกจาย
เงินงวดที่ 1 ไดภายในเดือนสิงหาคม 2552  

- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ไดสงมอบงานงวดที่ 2 แลวเมื่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 
‐ คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับและเบิกจายเงินแลว 1 

แลว เมื่อวันที่ 14กันยายน 2552 และขณะนี้อยูระหวางตรวจ

รับงานงวดที่ 2 คาดวาจะสามารถตรวจรับงานและเบิกจายเงิน

ไดภายในเดือนกันยายน 2552 
 

    3.12 โครงการจัดทําระบบการจัดการความรูของ สคร.

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2553 
 

สคร. 

    3.13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ

อยูระหวางดําเนินโครงการยอยประกอบดวย 

   1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว     

   2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

(ระบบ SEPA)  

‐ ไดดําเนินการจัดทําหลักเกณฑฯ เสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้

อยูระหวางการอบรม/ถายทอดใหกับรัฐวิสาหกิจ 

   3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทํา SOD 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

‐ อยูระหวางการทบทวน SOD รายแหง/รายสาขา 

4) โครงการสนับสนุนการนําระบบ EVM มาใชในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 

- จัดอบรม สัมมนาใหความรูแกรัฐวิสาหกิจและเจาหนาที่ 

สคร. แลวเสร็จในเดือนเมษายน 2552 

‐ อยูระหวางดําเนินการใหคําปรึกษาระบบ EVM เชิงลึกแก
รัฐวิสาหกิจ 2 แหง และใหคําปรึกษา EVM Clinic อยาง
ตอเนื่อง     
5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาน

การบริหารจัดการองคกร 

- เริ่มดําเนินการแลวตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552 

6) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักเกณฑการตัดสิน

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 

‐ ดําเนินการจัดทําเกณฑการตัดสิน เสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้

อยูระหวางดําเนินการคัดเลือก 

ผูไดรับรางวัล 

- ดําเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป 

2552 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

 

 

   3.14 การจัดทาํรางพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อ 

รับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 3  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 

- สคร. จะจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 4 วันที่ 23 

กรกฎาคม 2552 

- นําเสนอรัฐมนตรีวากากระทรวงการคลัง เพื่อใหความ

เห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน2552 

สคร. 

   15 พ.ค. 50 ครม. มีมติใหสงคืน

ราง พรบ. ยกเลิก 

พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2542 

เนื่องจากไมมี

มาตรการรองรับ

สําหรับการแปลง

สภาพรัฐวิสาหกิจที่ได

ดําเนินการไปแลว

หรืออยูในระหวาง

ดําเนินการ และจะทํา

ใหการแปลงสภาพ

ขาดความเปน

เอกภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน 

3.15 การปรับปรุงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 

‐ อยูระหวางการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการ
ดําเนินการ 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

   25 ธ.ค. 50 ให รยส. ดําเนินการ

กอสรางโรงงานยาสูบ

แหงใหมวงเงิน 

16,200 ลานบาท 

โดยใหนําคาใชจายใน

การดําเนินงานมา

ประกอบการคัดเลือก

ที่ดินรวมกับการ

พิจารณาดาน

กายภาพ และให

ความสําคัญกับการ

จัดทํามาตรการ

ควบคุมมลภาวะทาง

อากาศ รวมถึงความ

เหมาะสมในการใช

แหลงเงินทุนอื่นแทน

เงินนําสงรัฐที่จะขอ

กันเพิ่มเติมจํานวน 

9,350 ลบ. ให รยส. 

สนับสนุนกิจกรรม

เพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอม และ

พิจารณาปรับองคกร

ใหสามารถ

3.16 โครงการกอสรางโรงงานยาสูบแหงใหมระยะเวลา

ดําเนินโครงการ 6 ป (2551-2556) 

‐ อยูระหวางการเตรียมเซ็นสัญญาจัดซื้อที่ดิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร.ย.ส. 

สคร.) 
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ลําดับที่ นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

ดําเนินการเชิงธุรกิจ

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเรง

แปลงสภาพใหเปน

นิติบุคคลโดยเร็ว 

รวมทั้งพิจารณา

แนวทางลดบทบาท

ภาครัฐใหกิจการ

ยาสูบระยะตอไป 

    การเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

- ป 2552 งบลงทุนที่ไดรับอนุมัติเทากับ 284,155.12 

ลานบาท 

- เบิกจายจริงถึงเดือนสิงหาคม 2552 เทากับ 147,248.57  

ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.82 

สคร. 

   รายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจ 

- ตุลาคม 2551 ถึงสิงหาคม 2552 เทากับ 76,590.68 

ลานบาท  

สคร. 

 


