
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
ประจําเดือนพฤศจิกายน ป 2552 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 

นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

4.นโยบายเศรษฐกิจ

4.1 นโยบายการบริหาร

เศรษฐกิจมหภาค 
4.1.3 พัฒนาตลาดทุน

และระบบสถาบันการเงิน

ใหเขมแข็งและสามารถ

รองรับผลกระทบจาก 

ความผันผวนของสภาวะ

การเงินโลก และให

สามารถสนับสนุนการ

ลงทุนและการดําเนิน

ธุรกิจไดอยางมั่นคง  

โดยการแกไขกฎระเบียบ 

และวางระบบการกํากับ

ดูแลใหสอดคลองกับ 

การเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมทางการเงิน 
 

เพิ่มทุนสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจ 

สํานักพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 กันยายน 2552

(การดําเนินการไดสิ้นสุด

กระบวนการแลว ณ เดือน 

กันยายน 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- สคร. ไดดําเนินการเบิกจายเงินเพิ่มทุนผาน

ระบบ GFMIS (Government Fiscal 

Management Information System) ใหแก

สถาบันการเงินเฉพาะกิจจํานวน 5 แหง 

ประกอบดวย  

1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)      
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธกส.)                          

3) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)     
4) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง

ประเทศไทย (ธสน.) และ          
5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ยอม (บสย.) 
รวมเปนเงินจํานวน 14,500 ลานบาท    

ซึ่งเปนไปตามแผนการจัดสรรเงินเพิ่มทุนจาก

กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนโครงการ

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555  

 
 
 

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

4.1.6 กําหนดกรอบการ

ลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะ

ปานกลางและระยะยาวที่มี

ความชัดเจนของแหลงเงิน

รูปแบบการลงทุน และ 

การเพิ่มบทบาทของ

ภาคเอกชนที่เหมาะสม 

รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ

และกลไกการระดมทุนที่มี

ประสิทธิภาพสําหรับ

โครงการขนาดใหญ  

โดยคํานึงถึงวินัยการคลัง 

และภาระงบประมาณ 

ของภาครัฐ 

โครงการจัดตั้งและ

ดําเนินการกองทุน 

Infrastructure 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักนโยบาย

และแผน

รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 พฤศจิกายน 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไทย โดยให

กระทรวงการคลังศึกษาจัดทํารายละเอียดการ

จัดตั้งกองทุนฯ ใหสอดคลองกับแนวทางการ

เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ Public-

Private Partnerships (PPP) โดยประสาน

หนวยงานที่เกี่ยวของ และนําเสนอตามขั้นตอน

ตอไป 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนน

การพัฒนาการใหบริการ 

การใชทรัพยสินใหเกิด

ประโยชนสูงสุด การลด 

ตนทุนดําเนินงาน  

การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารจัดการภายใต

การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและ 

แผนฟนฟูกิจการ

รัฐวิสาหกิจที่มี

ปญหาฐานะการเงิน   

สํานักพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 
 

การดําเนินการไดสิ้นสุด

กระบวนการแลว ณ เดือน 

กันยายน 2552 

 

 

 

 

 

 

 

- 



- 3 - 

 

 

นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

หลักธรรมาภิบาลและ

มีระบบการกํากับดูแลที่ดี 

รวมทั้งการฟนฟู

รัฐวิสาหกิจที่มีปญหา

ฐานะการเงิน และ 

การเรงรัดการเบิกจาย 

งบลงทุนใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 29 เม.ย.51 
เห็นชอบหลักเกณฑและ

วิธีการจัดทําบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจและ

แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําบัญชีรายชื่อ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อพิจารณาคัดสรร

บุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อขึ้นบัญชี

รายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 

โครงการ

ประชาสัมพันธเพื่อ

สรรหากรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 
วงเงิน 1,500,000 

บาท 
 

สํานักบริหาร

หลักทรัพย 

ของรัฐ 
 

25 เมษายน -

15 พฤษภาคม 2552 
ดําเนินการตรวจรับงาน

แลวเสร็จและเบิกจายเงิน

เรียบรอยแลว 
 

- ประชาสัมพันธเพื่อสรรหากรรมการ

รัฐวิสาหกิจ ผานหนังสือพิมพทั้งฉบับ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัววิ่งทาง 

สถานีโทรทัศน สปอตวิทยุ และเว็บไซต 

ของ สคร. ระหวางวันที่ 25 เมษายน -  
15 พฤษภาคม 2552  

 

ไดเบิกจาย

เงินแลวเสร็จ

จํานวน 

1,500,000 

บาท 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

 โครงการบริหาร

จัดการรัฐวิสาหกิจ

แนวใหม 
 

สํานักนโยบาย

และแผน

รัฐวิสาหกิจ 
 

 
 

- สคร. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ดําเนินโครงการฯ 

- 

 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

ยกระดับมาตรฐาน

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

วงเงิน 21,300 บาท 

 

สํานักบริหาร

หลักทรัพย 

ของรัฐ 

17 สิงหาคม 2552

การดําเนินการไดสิ้นสุด

กระบวนการแลว 

 

 

- ไดดําเนินการจัดสัมมนาผูแทนกระทรวง 

การคลังในรัฐวิสาหกิจแลวเสร็จ เมื่อวันที่  

17 สิงหาคม 2552 

ไดเบิกจาย

เงินแลวเสร็จ

จํานวน 

21,300 บาท 

 โครงการศึกษา 

แนวทางการจัดตั้ง

สถาบันพัฒนา

บุคลากรรัฐวิสาหกิจ

ภายใตโครงการ

เสริมสราง 

ธรรมาภิบาลที่ดี 

ในรัฐวิสาหกิจ 
วงเงิน 3,520,000 

บาท 
 

สํานักบริหาร

หลักทรัพย 

ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดทําราง TOR

2. ขออนุมัติโครงการและ

แตงตั้งกรรมการจัดจางและ

กรรมการตรวจรับงานฯ 

3. ดําเนินกระบวนการจัดจาง 

ที่ปรึกษาฯ 

4. ลงนามในสัญญา 

5. ที่ปรึกษาดําเนินการศึกษา

แนวทางการจัดตั้งสถาบัน

พัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจ

และดําเนินการจัดสัมมนา

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ผูบริหาร

ระดับสูงและหรือบุคลากรหลัก

ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคคล 

 

25 กันยายน 2552 - ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาและลงนามใน

สัญญาจางกับ บริษัท ธรรมดวยปญญา จํากัด 

สัญญาเลขที่ 31/2552 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 

2552 โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายใน 180 วัน 

นับจากวันลงนามในสัญญาจาง  
- ที่ปรึกษาอยูระหวางการศึกษานโยบาย 

ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาบุคลากร

ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสํารวจความตองการ 

ในการพัฒนาบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ 

 

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

ในบัญชีรายชื่อกรรมการ

รัฐวิสาหกิจเปนโครงการนํารอง

 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ

หลักทรัพยของรัฐ 

สํานักบริหาร

หลักทรัพย 

ของรัฐ 
 
 

6 มกราคม 2552 

8 มกราคม 2552 

 

30 มิถุนายน 2552 

 

30 มิถุนายน 2552 

 

22 กรกฎาคม 2552 
การดําเนินการไดสิ้นสุด

กระบวนการแลว 

 

- สคร. ไดดําเนินการซื้อ/ขายหุนที่ถือโดย

กระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังไดเห็นชอบแลว ดังนี้ 

1) การขายหุนธนาคารไทยธนาคาร 

2) การแลกเปลี่ยนหุนบุริมสิทธิ์ธนาคารทิสโก 

จํากัด (มหาชน) 

3) การแปลงหุนบุริมสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) 

4) การแปลงหุนบุริมสิทธิ์บริษัท ทิสโก  

ไฟแนนเชียลกรุป 
5) การซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพยเพื่อ

ธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 

 

- 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 7 เม.ย. 52 
เห็นชอบตอขอเสนอ

ขอรับเงินอุดหนุนป 

2553 ให 3 แหง ไดแก 

กปภ. 1,175 ลานบาท  

รฟท. 2,355 ลานบาท 

และ ขสมก. ใหกรอบ

วงเงิน 1,128 ลานบาท 

โครงการอุดหนุน

บริการสาธารณะของ

รัฐวิสาหกิจ 
 

สํานักนโยบาย

และแผน

รัฐวิสาหกิจ 

1. รัฐวิสาหกิจ (โดยกระทรวง

เจาสังกัด) สงขอเสนอการ

ขอรับเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะกอนปงบประมาณ 

ไมนอยกวา 10 เดือน 

2. คณะกรรมการเงินอุดหนุน

บริการสาธารณะพิจารณาและ 

เห็นชอบขอเสนอและวงเงิน

อุดหนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดทําบันทึกขอตกลงการใหบริการ

สาธารณะประจําปงบประมาณ 2553  

ของรัฐวิสาหกิจ 3 แหง ประกอบดวย 

1) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)  

2) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

3) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)  

ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน 

บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ เพื่อ 

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

 
 
 

3. นําเสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

เห็นชอบ 

4. นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ

เห็นชอบขอเสนอและวงเงิน

อุดหนุน 

5. รัฐวิสาหกิจของบประมาณ

ตามขั้นตอน 

6. พิจารณาจัดทํา MOU กอน

การจัดสรรงบประมาณ 

7. รัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานผล

การใหบริการสาธารณะ ประจํา

งวดครึ่งป (ภายใน 30 วัน 

หลังจากสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดิน 

สอบทานงบการเงินแลวเสร็จ 

และงวดประจําป ภายใน  

45 วัน หลังจากสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินรับรอง 

งบการเงิน) 

8. รัฐวิสาหกิจ (โดยกระทรวง

เจาสังกัด) สงรายงานผล 

การใหบริการสาธารณะให

คณะกรรมการเงินอุดหนุน

บริการสาธารณะพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 กันยายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน

บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ตามขั้นตอน

ตอไป 
- การขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

ประจําปงบประมาณ 2554 ของรัฐวิสาหกิจ  

3 แหง ประกอบดวย 

1) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) และ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

อยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 

2) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)  

อยูระหวางการจัดทําขอเสนอการขอรับเงิน

อุดหนุนฯ ป 2554 

- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาและลงนามใน

สัญญาจางกับบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส 

คูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด สัญญาเลขที่ 

32/2552 ลงวนัที่ 25 กันยายน 2552 โดย 

มีกําหนดแลวเสร็จภายใน 8 เดือน นับตั้งแต

วันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งที่ปรึกษาจะตองสง

มอบงานงวดที่ 1 (รายงานการศึกษาการให

เงินอุดหนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ 

ใหบริการธุรกรรมที่ผอนปรนกวาปกติของ

ประเทศไทย แนวทางการอุดหนุนที่ดําเนินการ

ในตางประเทศ และแนวทางการอุดหนุนที่มี

เงื่อนไขผอนปรนกวาปกติที่เหมาะสมของ

ประเทศไทย )ภายใน 2 เดือนนับจากวัน 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

9. คณะกรรมการเงินอุดหนุน

บริการสาธารณะพิจารณา 

เสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังเพื่อให

ความเห็นชอบ 

10. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผล

การใหบริการสาธารณะ 

11. เผยแพรผลการใหบริการ

สาธารณะแกสาธารณะชน 

 

4 ธันวาคม 2552 

ลงนามในสัญญา

- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดมีการประชุม

คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2552 ขณะนี้ 

อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1 

 โครงการเสริมสราง

ระบบธรรมาภิบาลที่

ดีในรัฐวิสาหกิจ 

วงเงิน 3,144,000 

บาท 

สํานักนโยบาย

และแผน

รัฐวิสาหกิจ 

1. จัดทําราง TOR

2. ขออนุมัติโครงการและ

แตงตั้งกรรมการจัดจางและ

กรรมการตรวจรับงานฯ 

3. ดําเนินกระบวนการจัดจาง 

ที่ปรึกษา 

4. ลงนามในสัญญา 

5. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห 

ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

เสนอแนะแนวทางให

รัฐวิสาหกิจนําไปปฏิบัติ

เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบและการตรวจสอบ

29 กรกฎาคม 2552

 
 
 
 

28 กันยายน 2552 

20 ตุลาคม 2552 
 

- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาและลงนามใน

สัญญาจางกับบริษัทไพรซ วอเตอรเฮาส 

คูเปอรส เอฟเอเอส จํากัด สัญญาเลขที่ 

32/2552 โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายใน  

8 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา 

- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 1  

- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ  

ครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีมติใหที่ปรึกษาดําเนินการ

แกไขรายงานใหสมบูรณตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจรับฯ และนําเสนอเพื่อ

พิจารณาตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง 

 

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

ภายในของรัฐวิสาหกิจ

6. ปรับปรุงคูมือ 

การปฏิบัติงานสําหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ 

7. จัดพิมพเผยแพร หลักการ

และแนวทางการกํากับดูแลที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ 

8. ดําเนินการจัดสัมมนา และ

อบรมใหความรูแกผูที่

เกี่ยวของ 

 

 โครงการ 

ธรรมาภิบาลเขมแข็ง 

รัฐวิสาหกิจกาวไกล 

สํานักนโยบาย

และแผน

รัฐวิสาหกิจ 

 

- สคร. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ดําเนินโครงการฯ 
 
 

- 

 โครงการ

ประชาสัมพันธเพื่อ

เสริมสรางความ

เขาใจนโยบาย 

การพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ 
วงเงิน 8,450,000 

บาท 

สํานักนโยบาย

และแผน

รัฐวิสาหกิจ 

1. จัดทําราง TOR

2. ขออนุมัติโครงการและ

แตงตั้งกรรมการจัดจางและ

กรรมการกํากับการทํางานและ

ตรวจรับงานฯ 

3. ดําเนินกระบวนการจัดจางที่

ปรึกษาฯ 

4. ลงนามในสัญญา 

2 เมษายน 2552

 
 
 
 

1 พฤษภาคม 2552 
15 พฤษภาคม 2552 

 

- ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาและลงนามใน

สัญญาจางกับบริษัท ทรินิตี้ พลัส จํากัด สัญญา

เลขที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 
โดยมีกําหนดแลวเสร็จภายใน 12 เดือน  

นับจากวันลงนามในสัญญา 

- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 1  
- คณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับ

งานฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1  

ไดเบิกจาย

เงินงวดที่ 1 

แลวเสร็จ

จํานวน 

1,690,000 

บาท 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

 

 

 

 

5. ที่ปรึกษาจัดทําแผนกลยุทธ

ประชาสัมพันธ พ.ศ. 2552 – 

2556  และแผนปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธประจําป 2552 

รวมทั้ง ดําเนินกิจกรรม

ประชาสัมพันธตามขอกําหนด

ในสัญญา 

25 มิถุนายน 2552

 
 

28 กันยายน 2552 

21 ตุลาคม 2552 
 

- คณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับ

งานฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ  

ครั้งที่ 2 
- ที่ปรึกษาสงมอบงานงวดที่ 2 
- คณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับ
งานฯ ไดตรวจรับงานและเบิกจายเงินงวดที่ 1 
 

 โครงการปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารของ 

สคร.วงเงิน 

16,817,190 บาท 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สคร. อนุมัติใหดําเนิน

โครงการปรับปรุง 

ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารของ สคร. 

2.จัดทํารางประกาศและราง 

TOR แลวนําขึ้นเพื่อรับฟง

ความคิดเห็น 

3. กําหนดการยื่นเอกสาร 

การประมูลดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

4. ประกาศผลผูมีสิทธิเสนอ

ราคาและเขารวมประมูล  

5. ลงนามในสัญญา 

6. ดําเนินโครงการตาม

ขอกําหนดในสัญญา 

 

21 มกราคม 2552

 
4-10 กุมภาพันธ 2552 

 
13-18 กุมภาพันธ 2552

10 มีนาคม 2552 
 
 
 

 

 

 

 

25 พฤษภาคม2552 

 

27 กรกฎาคม 2552 
 

23 กันยายน 2552 

- สคร. อนุมัติใหดําเนินโครงการปรับปรุง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. 

- จัดทํารางประกาศและราง TOR แลวนําขึ้น

เพื่อรับฟงความคิดเห็นครั้งที่ 1  

- พิจารณาและนํารางขึ้นประกาศครั้งที่ 2  

- กําหนดการยื่นเอกสารการประมูลดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
- ประกาศผลผูมีสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่  
16 มีนาคม 2552 และเสนอราคาเขารวม

ประมูลในวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยบริษัท 

ยิบอินซอย จํากัด เปนผูชนะการประมูล และ 

ไดลงนามในสัญญาจาง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 

2552 

- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ดําเนินการสงมอบ

งานงวดที่ 1  

- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ดําเนินการสงมอบ

งานงวดที่ 2  

- บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ดําเนินการสงมอบ

ไดเบิกจาย

เงินแลวเสร็จ

จํานวน 

16,817,190 

บาท โดยเบิก

จายเงินกอน

ตรวจรับงาน

งวดที่ 3  

โดยวิธี Bank 

guarantee 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

9 กันยายน 2552  
 

28 กันยายน 2552 
 

30 กันยายน 2552 

งานงวดที่ 3 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับและ

เบิกจายเงินงวดที่ 1  

- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับและ

เบิกจายเงินงวดที่ 2  

- คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดเบิกจายเงินกอน

ตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยวิธี Bank guarantee 

- อยูระหวางขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 3 
 

 โครงการจัดทําระบบ

การจัดการความรู

ของ สคร. 

กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

- ขั้นตอนการดําเนินงานตาม

แผนการจัดการองคความรู

ประจําป พ.ศ. 2552 

ประกอบดวย 
1) การกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานการจัดการองค

ความรู สคร. ไดกําหนด

รายละเอียดของรูปแบบ 

วิธีการ ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ

ในแตละหนวยงาน และ

เปาหมายของการจัดการ

ความรูในป 2552 และได

ประชุมชี้แจงเพื่อสราง 

ความเขาใจรวมกันในแนวทาง 

การดําเนินการ 

2) การบงชี้ความรู โดย

- จัดประชุมคณะทํางานกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานการจัดการองคความรู สคร. 

- ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลและเปดใชงาน

เว็บไซต Knowledge Management (KM) 

รองรับขอมูลจากทุกสํานัก/สวนงาน ของ สคร. 

- ประมวลผลและกลั่นกรองความรูกําหนด

วิธีการในการติดตามตรวจสอบความถูกตอง

ของเนื้อหา และปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพ 

- แบงปนแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร

ภายใน สคร. และติดตามความคืบหนาและ 

ผลสัมฤทธิ์จากการใชงาน 

 

 

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

พิจารณาองคความรู

จากแผนการจัดการความรู 

ของ สคร.  

3) การสรางและแสวงหา

ความรู รวบรวมและจัดทํา

เนื้อหาขององคความรู 
4) การจัดทําองคความรูให

เปนระบบไดดําเนินการจัดทํา

สารบัญขององคความรู โดยให

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นํามาวางแผนจัดทําฐานขอมูล

และสรางเว็บไซตเพื่อรองรับ

ขอมูล รวมถึงกําหนดวิธีการ 

และชองทางการเขาใชระบบ 

5) การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรูกําหนด

วิธีการในการติดตามตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหา และ

ปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพ 

6) การเขาถึงความรู โดย 

เปดใชงานเว็บไซตการจัดการ 

องคความรูของ สคร. และ 

ประชาสัมพันธเผยแพรให

บุคลากรของ สคร. เขาใชงาน

ในระบบ 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

7) การแลกเปลี่ยนความรู 

สงเสริม สนับสนุนให

แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางทั่วถึง

และมีความตอเนื่อง 

8) การเรียนรู สนับสนุนใหเกิด

การใชประโยชนจากองค

ความรูในการปฏิบัติงานจริง 

และสนับสนุนใหเกิดการตอ

ยอดขององคความรู 

โดยเกิดองคความรูใหม  
 

 โครงการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

ของรัฐวิสาหกิจ 

สํานักกํากับและ

ประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ 
27 เมษายน 2552    

 

 

เมษายน – สิงหาคม 

2552 

 

 

9 กันยายน 2552 

 

 

 

 

 

- ประกอบดวยโครงการยอย ดังนี้

1) โครงการสนับสนุนเชิงวิชาการเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

ไดดําเนินการแลวเสร็จ  

2) โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ (ระบบ SEPA) ไดดําเนินการ 

จัดทําหลักเกณฑฯ และดําเนินการถายทอด

ใหกับรัฐวิสาหกิจเสร็จเรียบรอยแลว 
3) โครงการพัฒนาระบบการจัดทํา SOD 
รายแหง/รายสาขา ไดดําเนินการแลวเสร็จ  
4) โครงการสนับสนุนการนําระบบ EVM มา

ใชในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ปจจุบันอยูระหวาง

ดําเนินการใหคําปรึกษาระบบ EVM เชิงลึก 

แกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

 

 

 

 

20 สิงหาคม 2552  

องคการเภสัชกรรม รวมถึงใหคําปรึกษา 

EVM Clinic อยางตอเนื่อง     
5) โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการองคกร 

เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552 

6) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม

หลักเกณฑการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน  
ไดดําเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ

ดีเดนประจําป 2552  

 

 การจัดทําราง

พระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สํานักกฎหมาย 1. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห 

กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ 

2. ยกรางกฎหมาย 

3. รับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูมีสวนไดเสีย 

4. เสนอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังพิจารณา 

ใหความเห็นชอบ 

5. นําเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อใหความเห็นชอบ 

19 กุมภาพันธ 2552

 

25 มีนาคม 2552 

 

12 มิถุนายน 2552 

 

23 กรกฎาคม 2552 

 

5 สิงหาคม 2552 

 

30 กันยายน 2552 

 

 

24 พฤศจิกายน 2552 

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง

ความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง 

ความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง 

ความคิดเห็น ครั้งที่ 3  

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง 

ความคิดเห็น ครั้งที่ 4 

- สคร. ไดจัดการประชุมเพื่อรับฟง 

ความคิดเห็น ครั้งที่ 5  

- นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง  

การคลังเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

- คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน 2552 ใหกระทรวง 

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

การคลังรับรางพระราชบัญญัติการกํากับ

และพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …  

ไปพิจารณารวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แลวเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 15 พ.ค. 50  

มีมติใหสงคืนราง พ.ร.บ. 

และยกเลิก พ.ร.บ. ทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

เนื่องจากไมมีมาตรการ

รองรับสําหรับการแปลง

สภาพรัฐวิสาหกิจที่ได

ดําเนินการไปแลว 

หรืออยูในระหวาง

ดําเนินการ และ 

จะทําใหการแปลงสภาพ

ขาดความเปนเอกภาพ

และมาตรฐานเดียวกัน 
 

การปรับปรุง

พระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 

สํานักกฎหมาย - สคร. พิจารณาเห็นวา ขณะนี้รัฐบาลยังไมมี

นโยบายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นสมควร

ชะลอการดําเนินการปรับปรุงพ.ร.บ. ดังกลาว 

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 25 ธ.ค. 50  

ใหโรงงานยาสูบ 

ดําเนินการกอสราง

โรงงานยาสูบแหงใหม

วงเงิน 16,200 ลานบาท 

โดยใหนําคาใชจายใน

การดําเนินงานมา

ประกอบ การคัดเลือก

ที่ดินรวมกับการพิจารณา

ดานกายภาพ และให

ความสําคัญกับ 

การจัดทํามาตรการ

ควบคุมมลภาวะ 

ทางอากาศ รวมถึงความ

เหมาะสมในการใชแหลง

เงินทุนอื่นแทนเงินนําสง

รัฐ ที่จะขอกันเพิ่มเติม

จํานวน 9,350 ลานบาท 

ใหโรงงานยาสูบ

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

และพิจารณาปรับองคกร

ใหสามารถดําเนินการเชิง

ธุรกิจไดอยางมี

โครงการกอสราง

โรงงานยาสูบแหง

ใหมระยะเวลา

ดําเนินโครงการ 6 ป 

(2551-2556) 

 

โรงงานยาสูบ/

สํานักพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ    

1. ขั้นตอนการจัดซื้อที่ดิน

2. งานออกแบบสัญญา  

3. งานอาคาร และงานระบบ

ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

4. งานจัดหา ติดตั้งเครื่องจักร

ใหม 

5. งานปรับปรุง ซอมแซม 

เครื่องจักรเดิม 

6. การจางที่ปรึกษาดําเนินการ

โครงการ 
7. งานสงมอบพื้นที่เพื่อ

กอสรางสวนสาธารณะฯ สวนที่ 2

15 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ 

มีมติอนุมัติการจัดซื้อที่ดินสําหรับโครงการ

กอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมจาก  

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด 

(มหาชน) ในวงเงินทั้งสิ้น 537 ลานบาท  

ขณะนี้อยูระหวางการจัดเตรียม TOR สรรหา

ผูรับเหมางานอาคารและงานระบบตางๆ ที่

เกี่ยวของ 

- 
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นโยบายรัฐบาล / 
มติ ครม. ที่เกี่ยวของ 

โครงการ/
มาตรการ/ 

วงเงินดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน   สถานการณดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการ
เบิกจาย 

ประสิทธิภาพ โดยเรง

แปลงสภาพใหเปนนิติ

บุคคลโดยเร็ว รวมทั้ง

พิจารณาแนวทางลด

บทบาทภาครัฐใหกิจการ

ยาสูบระยะตอไป 
 
4.1.7 ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนน

การพัฒนาการใหบริการ 

การใชทรัพยสินใหเกิด

ประโยชนสูงสุด การลด 

ตนทุนดําเนินงาน  

การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารจัดการภายใต

หลักธรรมาภิบาลและ 

มีระบบการกํากับดูแลที่ดี 

รวมทั้งการฟนฟู

รัฐวิสาหกิจที่มีปญหา

ฐานะการเงิน และ 

การเรงรัดการเบิกจาย 

งบลงทุนใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

การเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

- ปงบประมาณ 2553 งบลงทุนที่ไดรับอนุมัติ

เทากับ 267,940.95 ลานบาท 

- เบิกจายจริงเดือนพฤศจิกายน 2552 เทากับ  

11,953.95 ลานบาท  

รายไดนําสงของรัฐวิสาหกิจ 

- รายไดนําสงตั้งแตตนปงบประมาณถึงเดือน

พฤศจิกายน 2552  เทากับ  18,589.54  

ลานบาท 

 




