
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) 

ประจําเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

 4.นโยบายเศรษฐกิจ 

4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

   

 

 

1. 4.1.3 พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินใหเขมแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจาก

ความผันผวนของสภาวะการเงินโลก และใหสามารถสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ

ไดอยางมั่นคง โดยการแกไขกฎระเบียบ และวางระบบการกํากับดูแลใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงนวตักรรมทางการเงิน… 

 เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

- อยูในระหวางการขอรับจัดสรร

เงินกูตามโครงการกระตุน

เศรษฐกิจระยะที่ 2 จาก สบน. 

ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ในเดือนกันยายน 2552  

สคร. 

2. 4.1.6 กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ 

ปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหลงเงินรูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของ

ภาคเอกชนที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสําหรับ

โครงการขนาดใหญ โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ 

  โครงการจดัตั้งและดําเนินการ

กองทุน Infrastructure 
- รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังใหความ

เห็นชอบในหลักการ และใหเริ่ม

ดําเนินการศึกษารวมกับ

รัฐวิสาหกิจ 3 แหง (กทพ. กฟผ. 

และ กปน.) พรอมกับเตรียม

ขอรับความเห็นชอบจัดตั้ง 

กองทุนฯ ตอ ครม. เศรษฐกิจ  

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

- ไดนําเสนอในคณะกรรมการ

พัฒนาตลาดทุนโดยมีรัฐมนตรี  

วาการกระทรวงการคลังเปน

ประธาน 
‐ อยูระหวางการนําเสนอ
กระทรวงการคลังและครม. 
เพื่อใหความเห็นชอบในหลักการ 

3. 4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาการ

ใหบริการ การใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสดุ การลดตนทุนดําเนินงาน การบริหารความ

เสี่ยง  

การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล  

และมีระบบการกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน และการ

เรงรัดการเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย 

  3.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนฟนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจ

ที่มีปญหาฐานะการเงิน   

3.1.1 องคการอุตสาหกรรมปา

ไม 

- อยูระหวางการตรวจรับงาน 

รายงานฉบับสมบูรณ โดยจะเขาที่

ประชุม ออป. วันที่ 25 ส.ค. 

2552 และเสนอผูที่เกี่ยวของ 

Public Hearing ก.ย. 2552 
3.1.2 องคการสงเสริมกิจการ

โคนมแหงประเทศไทย

(อ.ส.ค.)  

‐ แผนฟนฟูฯ นําเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณเพื่อทราบแลว 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

‐ ที่ปรึกษารวมกับคณะทํางาน 

จัดทําโครงสรางองคกรใหม  
(1. สวนกลาง ทําหนาที่ศูนยวิจัย, 

สงเสริมโคนม, รับนโยบายรัฐ 2. 

บริษัทอุตสาหกรรมนม อ.ส.ค.) 
‐ ดําเนินการแบงแยกทรัพยสิน
และบุคลากร 

‐ ดําเนินการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฟนฟู อ.ส.ค. 
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2552 
3.1.3 องคการสะพานปลา  
(อ.ส.ป.) 
‐ ไมมีแผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

องคการสะพานปลา 
 

    3.2 โครงการประชาสัมพันธ

เพื่อสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ 

- เปนไปตามแผนงาน โดยได

ดําเนินการประชาสัมพันธทางสื่อ

สิ่งพิมพ ระหวางวันที่  

25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 

2552 โดยไดดําเนินการตรวจรับ

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

งานและเบิกจายเงินเรียบรอยแลว  

 
 

    3.3 โครงการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจแนวใหม 

‐ สคร. ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการฯ 

 

สคร. 

    3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

และยกระดับมาตรฐาน

กรรมการรัฐวิสาหกิจ  

- อยูระหวางการดําเนิน

โครงการฯ โดยเปลี่ยนแปลงการ

จัดสัมมนาผูแทนกระทรวง  

การคลังในรัฐวิสาหกิจ ในวันที่ 

17 สิงหาคม 2552 
 

สคร. 

    3.5 โครงการจดัตั้งสถาบัน

พัฒนาบุคลากรรัฐวิสาหกิจ 

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 

 

สคร. 

    3.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

การบริหารจัดการหลักทรัพย

ของรัฐ  

 

- บริษัท สินเอเชีย (ที่ปรึกษา

ดานการเงินของ สคร.) ได

ออกแบบหลักเกณฑการแบง

คุณภาพหลักทรัพยฯ เพื่อ

ใหสคร. นําไปใชประกอบการ
บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐ 

‐ สคร. ไดดําเนินการซื้อ/ขายหุน

ที่ถือโดยกระทรวงการคลัง ดังนี้ 

(1) การขายหุนธนาคารไทย

ธนาคาร 

(2) การแลกเปลี่ยนหุนบุริมสิทธิ์

ธนาคารทิสโกฯ 

(3) การแปลงหุนบุริมสิทธิ์

ธนาคารไทยพาณิชย (รมว. คลัง

เห็นชอบ) ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง

การดําเนินธุรกรรมที่เกี่ยวของ

ตอไป 

 

    3.7 โครงการอดุหนุนบริการ

สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

- รัฐวิสาหกิจ 3 แหง (กปภ. ขส

มก. รฟท.) อยูระหวาง 

ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลง

การใหบริการสาธารณะประจําป

งบประมาณ 2553 เพื่อเสนอ

คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะพิจารณาตามขั้นตอน 
 

    3.8 โครงการเสริมสรางระบบ

ธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

‐ ลงนามในสัญญาจางกับบริษัท
ไพรส วอเตอรเฮาส คูเปอร เอฟ

เอเอส จํากัด เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 

2552 
‐ อยูระหวางการดําเนินงานตาม
สัญญางวดที่ 1 
 

สคร. 

    3.9 โครงการธรรมาภิบาล

เขมแข็ง รัฐวิสาหกิจกาวไกล 

- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 

 

 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

 

 

    3.10 โครงการประชาสัมพันธ

เพื่อสรางความเขาใจนโยบาย

การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
- บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ

ไดดําเนินการสงมอบงานงวดที่ 1 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 

ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับงาน

งวดที่ 1 
 

สคร. 

    3.11 โครงการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารของ 

สคร.  

- สคร. อนุมัติใหดําเนิน

โครงการฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 

2552 

- จัดทํารางประกาศและราง 

TOR แลวนําขึ้นเพื่อรับฟงความ

คิดเห็นครั้งที่  เมื่อวันที่ 4-10 

กุมภาพันธ 2552 

- พิจารณาและนํารางขึ้นประกาศ

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-18 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

กุมภาพันธ 2552 

 

- กําหนดการยื่นเอกสารการ

ประมูลดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ 10 

มีนาคม 2552 
- ประกาศผลผูมีสิทธิเสนอราคา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 และ

เสนอราคาเขารวมประมูลในวันที่ 

20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท  

ยิบอินซอย จํากัด เปนผูชนะการ

ประมูล และไดลงนามในสัญญา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 
‐ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

ดําเนินการสงมอบงานงวดที่ 1 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552  

ซึ่งขณะนี้อยูระหวางตรวจรับงาน

งวดที่ 1 คาดวาจะเบิกจาย
เงินงวดที่ 1 ไดภายในเดือน

สิงหาคม 2552  

- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ไดสง

มอบงานงวดที่ 2 แลวเมื่อวันที่ 

31 กรกฎาคม 2552 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

 

 
    3.12 โครงการจัดทําระบบการ

จัดการความรูของ สคร. 
- เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 

2553 
 

สคร. 

    3.13 โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
อยูระหวางดําเนินโครงการยอย

ประกอบดวย 

   1) โครงการสนับสนุนเชิง
วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจได

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว     

   2) โครงการพัฒนาระบบ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

(ระบบ SEPA)  

‐ ไดดําเนินการจัดทําหลักเกณฑฯ 

เสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยู

ระหวางการอบรม/ถายทอด

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

ใหกับรัฐวิสาหกิจ 

 

   3) โครงการพัฒนาระบบการ

จัดทํา SOD 

‐ อยูระหวางการทบทวน SOD 

รายแหง/รายสาขา  
4) โครงการสนับสนุนการนํา

ระบบ EVM มาใชในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 

- จัดอบรม สัมมนาใหความรูแก

รัฐวิสาหกิจและเจาหนาที่ สคร. 

แลวเสร็จในเดือนเมษายน 2552 

‐ อยูระหวางดําเนินการให
คําปรึกษาระบบ EVM เชิงลึก
แกรัฐวิสาหกิจ 2 แหง และให

คําปรึกษา EVM Clinic อยาง
ตอเนื่อง     
5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการ

บริหารจัดการองคกร 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

- เริ่มดําเนินการแลวตั้งแตเดือน

มิถุนายน 2552 

6) โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลักเกณฑการ

ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 

‐ ดําเนินการจัดทําเกณฑการ
ตัดสิน เสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้

อยูระหวางดําเนินการคัดเลือก 

ผูไดรับรางวัล 

- กําหนดการจัดงานวันที่ 20 

สิงหาคม 2552 

 

 

   3.14 การจัดทาํราง

พระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อ 

รับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 3  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 

- สคร. จะจัดการประชุมรับฟง

ความคิดเห็น ครั้งที่ 4 วันที่  
23 กรกฎาคม 2552 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

 

 

- นําเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหความ

เห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน

2552 
 

    3.15 การปรับปรุง

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2542 

‐ อยูระหวางการพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมในการดําเนินการ 

สคร. 

      3.16 โครงการกอสรางโรงงาน

ยาสูบแหงใหมระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 6 ป (2551-2556)

‐ อยูระหวางการเตรียมเซ็น
สัญญาจัดซื้อที่ดิน  

(ร.ย.ส. 

สคร.) 

      การเบิกจายงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจ 

สคร. 
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ลําดับที่ นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

- ป 2552 งบลงทุนที่ไดรับ 

 

อนุมัติเทากับ 291,635.77 ลาน

บาท 

- เบิกจายจริงถึงเดือน มิถุนายน 

2552 เทากับ 115,934.49  

ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.75 

     รายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจ 

- ตุลาคม 2551 ถึง กรกฎาคม

2552 เทากับ 70,799.61 ลาน

บาท  

สคร. 

 


