
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) 

ประจําเดือนกันยายน 2552  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 

ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

 4.นโยบายเศรษฐกิจ 

4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

   

 

 

1. 4.1.3 พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให

เขมแข็งและสามารถรองรับผลกระทบจากความผัน

ผวนของสภาวะการเงินโลก และใหสามารถ

สนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจไดอยาง

มั่นคง โดยการแกไขกฎระเบียบ และวางระบบการ

กํากับดูแลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมทางการเงิน… 

‐ ‐  เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สคร. ไดดําเนินการเบิกจายเงิน

เ พิ่ ม ทุ น ผ า น ร ะ บ บ  GFMIS 

(Government Fiscal 

Management Information 

System) ใหแกสถาบันการเงิน

เ ฉ พ า ะ กิ จ จํ า น ว น  5  แ ห ง 

ประกอบดวย  

1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมแหงประเทศ

ไทย (ธพว.)     2) ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธกส.)                          3) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)  
4) ธนาคารเพื่อการสงออกและ

นําเขา 

แหงประเทศไทย (ธสน.) และ     

สํานักพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ   
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

5) บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

รวมเปนเงินจํานวน 14,500 ลาน

บาท    ซึ่ ง เปนไปตามแผนการ

จั ด ส ร ร เ งิ น เ พิ่ ม ทุ น จ า ก

กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุน

โครงการภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง 2555 โดยดําเนินการ

แลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 กันยายน 

2552 

2. 4.1.6 กําหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ 

ปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหลงเงิน

รูปแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่

เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกการระดม

ทุนที่มีประสิทธิภาพสําหรับโครงการขนาดใหญ โดย

คํานึงถึงวินัยการคลัง และภาระงบประมาณของภาครัฐ 
 
 
 
 

- -  โครงการจัดตั้งและดําเนินการ

กองทุน Infrastructure 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ไดใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง

กองทุนฯ แลว ขณะนี้ อยูระหวาง

นําเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เศรษฐกิจ โดยมีการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ .) 

และการทางพิเศษแหงประเทศ

ไทย (กทพ.) เปนรัฐวิสาหกิจนํา

รองในการระดมทุน 

 

สํานัก

นโยบายและ

แผน

รัฐวิสาหกิจ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

 4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาการใหบริการ การ

ใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดตนทุน

ดํ า เ นิ น ง า น  ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  

การบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและมี

ระบบการกํากับดูแลที่ดี รวมทั้งการฟนฟูรัฐวิสาหกิจ

ที่มีปญหาฐานะการเงิน และการเรงรัดการเบิกจาย

งบลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - การจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

แผนฟนฟูกิจการรัฐวิสาหกิจที่มี

ปญหาฐานะการเงิน   

องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.

อ.ป.) 
ไดมีการเสนอแผนยุทธศาสตร 

(Strategy Plan) และแผนระยะสั้น

ตอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมแลว เมื่อวันที่ 29 

กันยายน 2552  

องคการสงเสริมกิจการโคนม

แหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)  

 

1) ไดนําเสนอแผนฟนฟูฯ แก

รัฐมนตรี  

วาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณเพื่อทราบ 

2) ที่ปรึกษารวมกับคณะทํางานได

จัดทําโครงสรางองคกรใหม 

ประกอบดวย 

    - สวนกลาง ทําหนาที่เปน

ศูนยวิจัยการ สงเสริมโคนม และ

รับนโยบายของรัฐ  

    - บริษัทอุตสาหกรรมนม 

สํานักพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ  
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

อ.ส.ค. 

3) ไดดําเนินการแบงแยก

ทรัพยสินและบุคลากร 

4) ไดดําเนินการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการฟนฟู อ.ส.ค. 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 

5) ไดดําเนินการประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2552 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 
องคการสะพานปลา  (อสป.) 
ไมมีแผนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

องคการสะพานปลา 

 

  29 

เม.ย.51 

เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ 

รัฐวิสาหกิจและแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ

ขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรร

หากรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ไดประชาสัม พันธ เ พื่ อสรรหา

ก ร ร ม ก า ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  ผ า น

หนังสือพิมพทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ตั ว วิ่ ง ท า ง

สถานีโทรทัศน สปอตวิทยุ และ

เว็บไซตของ สคร.  ระหวางวันที่ 

25 เมษายน - 

15 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ ได

สํานักบริหาร

หลักทรัพย

ของรัฐ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

ดําเนินการตรวจรับงานแลวเสร็จ

และเบิกจายเงินเรียบรอยแลว 

 

  - - โครงการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจแนวใหม 

สคร. ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการฯ 
 

สํานัก

นโยบายและ

แผน

รัฐวิสาหกิจ 

  - -  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ยกระดับมาตรฐานกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ  

ไดดําเนินการจัดสัมมนาผูแทน

กระทรวง  

การคลังในรัฐวิสาหกิจแลวเสร็จ 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 
 

สํานักบริหาร

หลักทรัพย

ของรัฐ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

  - - โครงการศึกษาแนวทางการ

จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร

รัฐวิสาหกิจภายใตโครงการ

เสริมสรางธรรมาภิบาล 

ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

‐ ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา
และลงนามในสัญญาจางกับ บริษัท 

ธรรมดวยปญญา จํากัด สัญญา

เลขที่ 31/2552 เมื่อวันที่ 25 

กันยายน 2552 โดยมีกําหนด       

แลวเสร็จภายใน 180 วัน นับจาก

วัน      ลงนามในสัญญาจาง  
 - ที่ปรึกษาอยูระหวางการศึกษา

นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทาง

การพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 

รวมถึงสํารวจความตองการในการ

พัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 

 

สํานักบริหาร

หลักทรัพย

ของรัฐ 

  - - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐ  

สคร. ไดดําเนินการซื้อ/ขายหุนที่

ถือโดยกระทรวงการคลัง ซึ่ง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

สํานักบริหาร

หลักทรัพย

ของรัฐ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

ไดเห็นชอบแลว ดังนี้ 

1) การขายหุนธนาคารไทย

ธนาคาร 

2) การแลกเปลี่ยนหุนบุริมสิทธิ์

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

3) การแปลงหุนบุริมสิทธิ์ธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

4) การแปลงหุนบุริมสิทธิ์บริษัท 

ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป 
5) การซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท

หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย 

จํากัด (มหาชน)  
 

  7 เม.ย. 

52 

เห็นชอบตอขอเสนอขอรับเงินอุดหนุนป 2553 ให 3 แหง ไดแก 

กปภ. 1,175 ลานบาท  รฟท. 2,355 ลานบาท และ ขสมก. ให

กรอบวงเงิน 1,128 ลานบาท 

3.7 โครงการอุดหนุนบริการ

สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
การ จัดทํ า บันทึกข อตกลงการ

ให บริ ก า รส าธ า รณะประจํ าป

งบประมาณ 2553 ของ

รัฐวิสาหกิจ 3 แหง ประกอบดวย 

1) การประปาสวนภูมิภาค 

(กปภ.)  

2) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ    

(ขสมก.) 
3) การรถไฟแหงประเทศไทย 

สํานัก

นโยบายและ

แผน

รัฐวิสาหกิจ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

(รฟท.)  

ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงิน

อุดหนุนบริการสาธารณะของ

รัฐวิสาหกิจ เพื่อ 

เสนอคณะกรรมการพิจารณาเงิน

อุดหนุน 

บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 

ตามขั้นตอนตอไป 
 
 

  - -  โครงการเสริมสรางระบบ 

ธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

และลงนามในสัญญาจางกับบริษัท

ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอฟ

เอเอส จํากัด สัญญาเลขที่ 

32/2552 เมื่อวันที่ 29 

กรกฎาคม 2552 โดยมีกําหนด

แลวเสร็จภายใน 8 เดือน  นับจาก

วันลงนามในสัญญา 

- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 1 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552  
- คณะกรรมการตรวจรับฯ อยู

สํานัก

นโยบายและ

แผน

รัฐวสิาหกิจ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

ระหวางการพิจารณารับมอบงาน

งวดที่ 1 จากบริษัท  ที่ปรึกษา โดย

จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ตุลาคม 

2552 
 

  - - โครงการธรรมาภิบาลเขมแข็ง 

รัฐวิสาหกิจกาวไกล 

สคร. ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการฯ 

 

 

 

 

สํานัก

นโยบายและ

แผน

รัฐวิสาหกิจ 

  - -  โครงการประชาสัมพันธเพื่อ

เสริมสรางความเขาใจนโยบาย

การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

และ   ลงนามในสัญญาจางกับ

บริษัท ทรินิตี้ พลัส จาํกัด 

สัญญาเลขที่ 15/2552 เมื่อ

วันที่ 2 เมษายน 2552 โดยมี

กําหนดแลวเสร็จภายใน 12 

สํานัก

นโยบายและ

แผน

รัฐวิสาหกิจ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

เดือน   นับจากวันลงนามใน

สัญญา 
- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 1 

เมื่อวันที่  

1 พฤษภาคม 2552  

- คณะกรรมการกํากับการทํางาน

และตรวจรับงานฯ อยูระหวางการ

พิจารณา  รับมอบงานงวดที่ 1 

จากบริษัทที่ปรึกษา โดยจะมีการ

จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 

3 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
 

  ‐ - โครงการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารของ 

สคร.  

- สคร. อนุมัติใหดําเนิน

โครงการฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 

2552 

- จัดทํารางประกาศและราง TOR 

แลวนําขึ้นเพื่อรับฟงความคิดเห็น

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4-10 

กุมภาพันธ 2552 

- พิจารณาและนํารางขึ้นประกาศ

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-18 

ศูนย

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ลําดับ

ที่ 
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 ยิบ

อินซอย จํากัด เปนผูชนะการ

ประมูล และไดลงนามในสัญญา

จาง     เมื่อวันที่ 3 เมษายน 

2552 
‐ บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 

ดําเนินการสงมอบงานงวดที่ 1 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2552  

- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ไดสง

มอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 27 

กรกฎาคม 2552 
- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ไดสง

มอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2552 
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ได

ตรวจรับและเบิกจายเงินงวดที่ 1 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

เมื่อวันที่ 

9 กันยายน 2552  
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ได

ตรวจรับและเบิกจายเงินงวดที่ 2 

แลว เมื่อวันที่  

28 กันยายน 2552 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ ได

เบิกจายเงินกอนตรวจรับงานงวดที่ 

3 โดยวิธี Bank guarantee เมื่อ

วันที่ 30 กันยายน 2552 
 

  - - โครงการจดัทําระบบการจัดการ

ความรูของ สคร. 
ขั้นตอนการดําเนินงานตาม

แผนการจัดการองคความรู

ประจําป พ.ศ. 2552 

ประกอบดวย 
1) การกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานการจัดการองคความรู 

สคร. ไดกําหนดรายละเอียดของ

รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน 

ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงาน 

และเปาหมายของการจัดการ

ความรูในป 2552 และไดประชมุ

กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 



- 13 - 

ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

ในแนวทางการดําเนินการ 

2) การบงชี้ความรู โดยพิจารณา     

องคความรูจากแผนการจัดการ

ความรู   ของ สคร.  

3) การสรางและแสวงหาความรู 

รวบรวมและจัดทําเนื้อหาขององค

ความรู 
4) การจัดทําองคความรูใหเปน

ระบบ     ไดดําเนินการจัดทํา

สารบัญขององคความรู โดยให

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศนํามา

วางแผนจัดทําฐานขอมูลและสราง

เว็บไซตเพื่อรองรับขอมูล รวมถึง

กําหนดวิธีการ    และชองทางการ

เขาใชระบบ 

5) การประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู 

กําหนดวิธีการในการติดตาม

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา 

และปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพ 

6) การเขาถึงความรู โดยเปดใช

งานเว็บไซตการจัดการองคความรู

ของ สคร. และประชาสัมพันธ
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

เผยแพรใหบุคลากรของ สคร. เขา

ใชงานในระบบ 

7) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

สงเสริม สนับสนุนใหแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางทั่วถึงและมีความ

ตอเนื่อง 

8) การเรียนรู สนับสนุนใหเกิด

การใชประโยชนจากองคความรูใน

การปฏิบัติงานจริง และสนับสนุน

ใหเกิดการตอยอดขององคความรู

โดยเกิดองคความรูใหม  
 

  - -  โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการของรัฐวสิาหกิจ 
ประกอบดวยโครงการยอย ดังนี้ 

1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว   เมื่อวันที่ 

27 เมษายน 2552      

2) โครงการพัฒนาระบบประเมิน

คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (ระบบ 

สํานักกํากับ

และ

ประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

SEPA) ไดดําเนินการจัดทํา

หลักเกณฑฯ เสร็จเรียบรอยแลว 

ขณะนี้อยูระหวางการอบรม/

ถายทอดใหกับรัฐวิสาหกิจ 

3) โครงการพัฒนาระบบการ

จัดทํา SOD 
รายแหง/รายสาขา ไดดําเนินการ

แลวเสร็จ เมื่อ วันที่ 9 กันยายน 

2552 
4) โครงการสนับสนุนการนําระบบ 

EVM มาใชในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ ไดจัดอบรม สัมมนา

ใหความรูแกรัฐวิสาหกิจและ

เจาหนาที่ สคร. แลวในเดือน

เมษายน 2552 ปจจุบันอยูระหวาง

ดําเนินการใหคําปรึกษาระบบ 

EVM เชิงลึกแกการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย และองคการ

เภสัชกรรม รวมถึงใหคําปรึกษา 

EVM Clinic อยางตอเนื่อง     
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการ

บริหารจัดการองคกร 

เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน

มิถุนายน 2552 

6) โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลักเกณฑการ

ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ได
ดําเนินการจัดงานมอบรางวัล

รัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป 2552 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 

 

 

 - - การจัดทํารางพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับ

ฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 

12 มิถุนายน 2552 

- สคร. จัดการประชุมรับฟงความ

คิดเห็น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 

กรกฎาคม 2552 

- นําเสนอรัฐมนตรีวาการ

สํานัก

กฎหมาย 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

กระทรวง  

การคลังเพื่อใหความเห็นชอบ และ

เสนอสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2552 

   15 

พ.ค. 

50 

ครม. มีมติใหสงคืนราง พ.ร.บ. และยกเลิก พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2542 เนื่องจากไมมีมาตรการรองรับสําหรับการแปลงสภาพ

รัฐวิสาหกิจที่ไดดําเนินการไปแลวหรืออยูในระหวางดําเนินการ 

และจะทําใหการแปลงสภาพขาดความเปนเอกภาพและมาตรฐาน

เดียวกัน 

การปรับปรุงพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

สคร. พิจารณาเห็นวา ขณะนี้
รัฐบาลยังไมมีนโยบายที่จะแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ จึงเห็น สมควรชะลอ

การดําเนินการปรับปรุงพ.ร.บ. 

ดังกลาว 

 

 

 

สํานัก

กฎหมาย 

   25 ธ.ค. 

50 

ให รยส. ดําเนินการกอสรางโรงงานยาสูบแหงใหมวงเงิน 16,200 

ลานบาท โดยใหนําคาใชจายในการดําเนินงานมาประกอบการ

คัดเลือกที่ดินรวมกับการพิจารณาดานกายภาพ และให

ความสําคัญกับการจัดทํามาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศ 

รวมถึงความเหมาะสมในการใชแหลงเงินทุนอื่นแทนเงินนําสงรัฐที่

จะขอกันเพิ่มเติมจํานวน 9,350ลานบาท ให รยส. สนับสนุน

โครงการกอสรางโรงงานยาสูบ

แหงใหมระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 6 ป (2551-2556) 

คณะกรรมการอํานวยการโรงงาน

ยาสูบ  

โรงงาน

ยาสูบ/  

สํานักพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ   
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม และพิจารณาปรับองคกรให

สามารถดําเนินการเชิงธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเรงแปลง

สภาพใหเปนนิติบุคคลโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาแนวทางลดบทบาท

ภาครัฐใหกิจการยาสูบระยะตอไป 

มีมติวันที ่15 พฤษภาคม 2552 

อนุมัติการจัดซื้อที่ดินสําหรับ

โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบ

แหงใหมจาก บริษัท สวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด 

(มหาชน) ในวงเงินทั้งสิ้น 537 

ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการ

คัดเลือกผูออกแบบโครงการ 
 

 

 

 

 

 
 

     การเบิกจายงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 
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ลําดับ

ที่ 
นโยบาย 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
วันที่ สาระสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน/แผนงาน/

โครงการ 

2552 

- ป 2552 งบลงทุนที่ไดรับอนุมัติ

เทากับ 273,921.19 ลานบาท 
- เบิกจายจริงถึงเดือนกันยายน 

2552 เทากับ 163,536.49 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 59.70 

รายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจ

ประจําปงบประมาณ 2552  
- ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 

2552 เทากับ 86,640.65 ลาน

บาท 

 


