
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) 
๑ การเพิ่มศักยภาพทาง 

เศรษฐกิจของประเทศ 
   โครงการให้เงนิอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการให้เงินอดุหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ด าเนินการดังนี ้
๑. โครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ งบประมาณจ านวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการดังนี ้
 ๑.๑ คณะกรรมการด าเนินการจ้าง ก ากับการท างานและตรวจรับงาน
ของที่ปรึกษาในโครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวสิาหกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการตรวจรับงาน 
พร้อมท้ังเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๒ งวด ดังนี ้

- งวดที่ ๑ จ านวน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินจ้าง) 
- งวดที่ ๒ จ านวน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินจ้าง) 

 ๑.๒ คงเหลือยอดเงินเบิกจ่าย ๒ งวด  
- งวดที่ ๓ (ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินจ้าง) คาดว่าจะสามารถด าเนินการ

ได้ในช่วงมิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการให้บริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องรอข้อมูลจากรัฐวสิาหกิจ 

- งวดที่ ๔ (ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินจ้าง) ที่ปรึกษาอยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา 
 ๑.๓ ขณะนี้คณะกรรมการด าเนินการจา้งฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เพื่อขอขยายสัญญาจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากสัญญาจะสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๐ 
๒. โครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
งบประมาณจ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 - สคร. ได้ว่าจ้างบริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั 
เป็นที่ปรึกษาในโครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ

งบรายจ่ายอื่น 
จ านวน ๔.๕๐ ล้านบาท 
 
ของปี ๒๕๕๙ 
เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด 
- งวด ๑ จ านวน 
๑.๗๑ ล้านบาท 
- งวด ๒ จ านวน 
๑.๗๑ ล้านบาท 
 
 
ของปี ๒๕๖๐ 
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด 
- งวด ๑ จ านวน 
๑.๘๐ ล้านบาท 

ส านักนโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกิจ 
(น้องแพร/โอปอ) 



- ๒ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๒๕๖๐ ในวงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ด าเนินการตรวจรับงานของ
ที่ปรึกษาและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อบแล้ว เป็นจ านวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
บาท (ร้อยละ ๔๐ ของวงเงินจ้าง) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๒ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
(จัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าบญัชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยมปีลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองคุณสมบตัิผูส้มัครเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายช่ือกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีผู้อ านวยการ สคร. เป็นประธาน  
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัด 
การประชุมคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ดังนี ้
 ๒.๑ การประชุมคณะกรรมการจดัท าบญัชีรายชื่อฯ ได้เบิกจ่ายดังนี ้
 - ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๖๓,๓๕๐ บาท 
 - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๕๕,๑๒๕ บาท 
 - ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๗๑,๖๗๕ บาท 
 - ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๖๐,๑๒๕ บาท  
 ๒.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัตผิู้สมคัรเข้ารับ
การคัดสรรเพ่ือข้ึนบัญชีรายชื่อฯ ได้เบิกจ่าย ดังนี ้
 - ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เบิกจ่าย ๒๖,๒๕๕ บาท 
 - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒๘,๔๑๕ บาท 
 - ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๒๗,๙๕๐ บาท 
 

งบรายจ่ายอื่น 
 
เบิกจ่ายเงินแล้วจ านวน 
๓๕๙,๐๔๕ บาท 

ส านักบริหาร 
หลักทรัพย์ของรัฐ 
(พ่ีจี) 



- ๓ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

 - ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จ านวน ๒๖,๑๕๐ บาท 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๓ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาระบบค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทด าเนินการ ดังนี้ 
๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบตามทีน่ายกรัฐมนตรี
เสนอให้กระทรวงการคลังเป็นหนว่ยงานหลักร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวสัดิการต่างๆ  ของรัฐวสิาหกิจ
ในภาพรวม โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  
และให้น าเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา 
ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และที่ประชุม คนร. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๙ ได้มมีติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังด าเนินการ
ก าหนดคา่ตอบแทนและสวัสดิการตา่ง  ๆในส่วนของกรรมการรัฐวสิาหกิจ 
ผู้บรหิารสูงสดุของรัฐวสิาหกิจ และระบบแรงจูงใจของรฐัวิสาหกจิ ตามที่ สคร. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. เสนอ 
๒. สคร. ได้มีค าสั่งที่ ๔๒๗/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจา้ง         
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๓. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
ไดม้ีมติเหน็ชอบรายช่ือที่ปรึกษาซึ่งผ่านการคดัเลือกทีป่รึกษาใหเ้หลือนอ้ยราย 
โดย ผู้อ านวยการ สคร. ได้เห็นชอบรายช่ือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๐ 
๔. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
ได้มมีติเห็นชอบท่ีปรึกษาท่ีได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคสูงสดุ  

งบรายจ่ายอื่น 
จ านวน ๗.๐๐ ล้านบาท 
 
-ยังไม่มีการเบิกจ่าย- 

ส านักกฎหมาย 
(โป้ง) 
 
 
 



- ๔ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๕. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
ได้เจรจาต่อรองราคากับท่ีปรึกษารายดังกลา่ว 
๖. วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาฯ  
ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาตอ่ ผู้อ านวยการ สคร. และได้ด าเนนิการ
จัดท าร่างสญัญาจ้างท่ีปรึกษาเพื่อใช้ในการลงนามต่อไป 
๗. วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการ สคร. อนุมัติการจ้างที่ปรึกษา 
และได้มอบหมายให้ส านักงานเลขานุการกรมด าเนินการในส่วนที่เกีย่วข้อง
ต่อไป 
๘. ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับฯ และคณะกรรมการตรวจรับฯ ใน
คราวประชุมเมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้จดัให้มีการประชุมร่วมกับที่
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานเบื้องต้น (Inception Report) แลว้ 
๙. ทีป่รึกษาได้ปรับปรุงรายงานเบื้องต้น (Inception Report)            
ตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีข้อสังเกตแล้ว โดยในปจัจุบัน
อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาตรวจรบังานงวดที่ ๑ เพื่อเบิกจ่ายเงินใหก้ับ         
ที่ปรึกษาต่อไป 
๑๐. คณะกรรมการตรวจรับฯ ไดจ้ัดให้มีการประชุมตรวจรับงานของที่
ปรึกษาแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยให้ท่ีปรึกษาด าเนินการแก้ไข
รายงานเบื้องต้น (Inception Report) และเมื่อได้แกไ้ขแล้วให้จดัส่ง
เอกสารให้ครบถ้วนตาม TOR พร้อมท้ังวางบิลเพื่อคณะกรรมการตรวจรับ
งานฯ พิจารณาเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ต่อไป 
๑๑. สคร. เบิกจ่ายเงินให้กับท่ีปรกึษาตามที่ท่ีปรึกษาได้ส่งมอบงานงวด 
ที่ ๑ ครบถ้วน 
 



- ๕ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๑๒. วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทีป่รึกษาจะจดัให้มีการสัมมนาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๔ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าหลักเกณฑก์ารประเมินผลบรรษัท 
วิสาหกิจแห่งชาติ ตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  
จ านวน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาทด าเนินการ ดังนี้ 
๑. มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักการ 
ร่างพระราชบญัญัตกิารพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. ....  
และรับทราบแผนการจดัท ากฎหมายล าดบัรองและกรอบระยะเวลา 
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยสาระส าคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติดังกลา่วก าหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ขึ้นเป็นคณะกรรมการระดับชาติ โดยมี สคร. ท าหน้าท่ี
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดท า
แผนยุทธศาสตรร์ัฐวสิาหกิจ และให ้สคร. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละการ
ประเมินผลการท าหน้าท่ีของบรรษทัวิสาหกิจแห่งชาต ิ
๒. ผู้อ านวยการ สคร. ได้อนุมตัิให้ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาตามโครงการ
ดังกล่าว โดยมีค าสั่ง สคร. ที่ 16/๒๕60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิและ
หลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติตามแนวทางของร่าง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....                
โดยวิธีคัดเลือก สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม ๒๕60 ขณะนี้อยู่ระหวา่งการด าเนินการ
จ้างที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

งบรายจ่ายอื่น 
จ านวน ๗.๓๐ ล้านบาท 
 
-ยังไม่มีการเบิกจ่าย- 

ส านักกฎหมาย 
(โป้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
๓. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับที่ปรึกษา               
เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการแล้ว โดยในเบื้องต้นจะจัดให้มีการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลไกการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดท า         
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดกลไกการประเมินผลบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ 
๔. คณะกรรมการตรวจรับฯ จะจัดให้มีการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเป็น 
รายเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์หน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดท า
รายงานเบื้องต้น (Inception Report)  
๕. ที่ปรึกษาฯ ได้มีหนังสือขออนุมัติจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ร่างแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ตามข้อก าหนดใน TOR โดยจะจัดการประชุม
รับฟังความคิดเห็นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  
๖. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้พิจารณาผลงานการศึกษาเบื้องต้น (Inception 
Report) ที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับฯ แล้ว 
และจะได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ให้กับที่ปรึกษาต่อไป 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๕ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ผอ. สคร. ได้อนุมัติการจ้างที่ปรึกษา (บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ 
เอฟเอเอส จ ากัด) เพื่อท าการศึกษาปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ และลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
๒. บริษัทท่ีปรึกษา ได้ส่งมอบรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) 

เงินฝากค่าใช้จ่าย 
เก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐ %  
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๘.๐๐ ล้านบาท 
 
- ยังไม่มีการเบกิจ่าย - 

ส านักก ากับและ 
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 
(พ่ีแอ็ด) 
 
 



- ๗ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

และบทสรุปผู้บรหิาร (Executive Summary) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
และได้ส่งรายงานแก้ไขครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560          
และครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และกรรมการตรวจรับ
รายงานขั้นต้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
3. บริษัทท่ีปรึกษา ได้ส่งมอบรายงานรายงานการศึกษาข้ันกลาง (Interim 
Report) พร้อมท้ังบทสรุปผู้บรหิาร (Executive Summary) เมื่อวันท่ี   
27 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ส่งรายงานแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรบังานของคณะกรรมการก ากบัการท างาน
และตรวจรับงาน  
4. บริษัทท่ีปรึกษาจดัส่งจัดร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) 
พร้อมท้ังบทสรุปผูบ้ริหาร (Executive Summary) และบทสรุปสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
(ข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี 7 เดือนสิงหาคม 2560 

๖ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงานและกรรมการรฐัวิสาหิจ 
จ านวน ๔,354,9๐๐ บาท ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ผอ. สคร. ได้อนุมตัิการจา้งที่ปรึกษา (บริษัทวินทูเกเตอร์ จ ากดั) 
เพื่อท าการศึกษาปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และลงนามในสัญญาจ้าง  
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
   ๒. บริษัทท่ีปรึกษาไดส้่งมอบงานงวดที่ 1 ร่างรายงานการศึกษาขั้นต้น 
และจัดท าบทสรุปผู้บรหิาร (Executive Summary) เรียบร้อยแล้ว 
   3. ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาการอนุมัติเบิกจ่ายค่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงานและกรรมการรัฐวสิาหกิจ 
งวดที่ 1 
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐) 

งบรายจ่ายอื่น 
จ านวน ๔,354,9๐๐ 
บาท 
 

 

ส านักก ากับและ 
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 
(พ่ีแอ็ด) 
 
 



- ๘ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๗ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการส่งเสริมการสร้างประสทิธิภาพรัฐวสิาหกิจผ่านระบบ 
แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน (SOE Award)  
จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าสญัญาจ้างเหมาบริการบริษัทผู้รับจัดงานมอบ
รางวัลรัฐวสิาหกิจดเีด่น ประจ าปี 2560 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

งบประมาณ 
จ านวน ๒.๐๐ ล้านบาท 
 
-ยังไม่มีการเบิกจ่าย- 

ส านักก ากับและ 
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 
(พ่ีแอ็ด) 
 

๘ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก : การจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีกระทรวง 
การคลังไม่มีความจ าเป็นในการถอืครอง  
จ านวน ๙,๕๑๑,๓๐๐ บาทด าเนินการ ดังนี้ 
๑. สคร. ได้จ้างบริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จ ากัด ให้เป็นที่ปรึกษา 
โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็น 
ในการถือครอง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ วงเงินตามสัญญาจ านวน 
๙,๕๑๑,๓๐๐ บาท ซึ่งก าหนดการส่งมอบงานเป็น ๖ งวด โดยแบ่งการช าระ
เงินจ านวน ๓ งวด 
๒. บริษัทที่ปรึกษา ได้ด าเนินการส่งมอบงานในงวดที่ ๑ และเบิกจ่าย 
จ านวน ๓,๘๒๐,๕๕๒ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ส่งงานของงวดที่ ๒-๕ แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ตรวจรับ เนื่องจากต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพื่อการจ าหน่ายหลักทรัพย์ พิจารณาก่อนด าเนินการตรวจรับ                   
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจ าหน่ายหลักทรัพย์เป็นรายบริษัท             
ซึ่งได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ เมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

งบประมาณ 
จ านวน ๙.๕๕ ล้านบาท  
 
เบิกจ่ายแล้วจ านวน 
๓.๘๒ ล้านบาท 

ส านักบริหาร 
หลักทรัพย์ของรัฐ 
(พ่ีจี) 



- ๙ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๙ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี ้
๑. ผู้อ านวยการ สคร. ได้อนุมัตกิารจา้งที่ปรึกษา (บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮ้าส ์
คูเปอร์เอฟเอเอส จ ากัด) ให้เป็นท่ีปรึกษาโครงการการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ) 
โดยลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวงเงิน
จ านวน ๙,๖๓๐,๐๐๐ บาท  
๒. เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชมุ
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ ไดม้ีมตริับทราบการด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ์ 
ให้มีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๓. เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายฯ ได้เวียนขอข้อมูลกรอบนโยบายการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐของแตล่ะกระทรวง เพื่อประกอบการปรบัปรุง 
แผนยุทธศาสตรฯ์ โดยมีกระทรวงเจ้าสังกัด ๘ กระทรวง แจ้งข้อมูล
โครงการที่คาดว่าจะให้เอกชนร่วมลงทุนในช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
๔. สคร. ได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
และร่างรายการโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตรฯ์ (Project Pipeline)  
และร่างกรอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตรฯ์ และเมื่อวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
นโยบายฯ ได้มมีติเห็นชอบกรอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็น 
ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ์ 
๕. สคร. ได้รับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ  
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

เงินฝากค่าใช้จ่าย 
เก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐ %  
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๐.๐๐ ล้านบาท 
 
-ยังไม่มีการเบิกจ่าย- 

กองส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
(คิว) 
 



- ๑๐ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

จากหน่วยงานของรฐัและสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๖. สคร. อยูร่ะหว่างปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
และร่างรายการโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตรฯ์ (Project Pipeline) 
โดยน าผลการรับฟังความคดิเห็นมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
ร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๑๐ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือทบทวนพระราชบัญญัติการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี ้
๑. ผู้อ านวยการ สคร. ได้อนุมตัิการจา้งที่ปรึกษา (บริษัทวีระวงค์ ชินวัฒน์ 
และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั) ให้เป็นทีป่รึกษาโครงการ เพื่อทบทวน
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) โดยลงนามในสญัญาว่าจ้างท่ีปรึกษา 
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ วงเงินตามสัญญาจ านวน ๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. เมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ สคร. ไดเ้สนอแนวทางในการปรับปรงุ 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ (กฎหมายฉบับปรับปรุง)  
ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  
๓. เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผูอ้ านวยการ สคร. ได้อนุมัติแก้ไข
สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเปลี่ยนช่ือคู่สัญญา  
๔. เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เห็นชอบในหลักการของแนวทางรา่งกฎหมายฉบับปรับปรุง โดยมีด าริให้
พิจารณาการเช่าที่ราชพัสดุในคราวเดียวกันด้วย ซึ่งหลักการดังกล่าว
สอดคล้องกับมติคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
๕. เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สคร. ได้ประชุมหารือร่วมกบัผู้แทน
กรมธนารักษ์ เพื่อให้เป็นไปตามด าริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว  

งบรายจ่ายอื่น 
จ านวน ๕.๕๐ ล้านบาท 
 
เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด 
- งวดที่ ๑ จ านวน 

๑,๕๖๓,๐๐๐ บาท 
- งวดที่ ๒ จ านวน 

๑,๐๔๒,๐๐๐ บาท 

กองส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
(คิว) 



- ๑๑ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๖. สคร. ได้น าเสนอร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงต่อคณะอนุกรรมการ 
ด้านกฎหมายในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามล าดับ 
โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายมอบหมายให้น าเนื้อหาร่างกฎหมาย
ฉบับปรับปรุงไปหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวงการคลัง 
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๑๑ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ 
จ านวน ๖,๑๑๐,๐๐๐ บาท ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี ้
๑. ผู้อ านวยการ สคร. ได้อนุมัติการจ้างที่ปรึกษา (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด) ให้เป็นที่ปรกึษาโครงการ เพื่อศึกษาความคุ้มค่า 
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยลงนามในสญัญาว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาเมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วงเงินตามสญัญาจ านวน 
๖,๑๑๐,๐๐๐ บาท  
๒. เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ปรึกษาไดส้่งมอบร่างประกาศ 
ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกการลงทุนโครงการลงทุน 
ที่เป็นกิจการของรัฐและแนวทางปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงแล้วให้แก่ สคร. 
๓. เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการ สคร. ได้อนุมตัิแก้ไข
สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับก าหนดส่งมอบงานงวดสดุท้าย  
(การจัดสมัมนาและรายงานสรุปผลจากการสัมมนา) ออกไปอีก ๒ เดือน 
เป็นวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๔. เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สคร. ร่วมกับท่ีปรึกษาไดจ้ัดสัมมนา
แก่บุคลากร สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อ “ร่างหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติในการเปรียบเทียบต้นทุน ความเสี่ยง และความคุ้มค่า

เงินฝากค่าใช้จ่าย 
เก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐ %  
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๖.๕๐ ล้านบาท 
 
เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด 
- งวดที่ ๑ จ านวน 

๑,๘๓๓,๐๐๐ บาท 
 

กองส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
(คิว) 
 
 



- ๑๒ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

ในการด าเนินโครงการลงทุนที่เป็นกิจการของรัฐ ตามมาตรา ๓๐  
ของพระราชบัญญตัิการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
(งานงวดที่ ๔)  
๕. ปัจจุบัน สคร. อยู่ระหว่างเตรียมการน าเสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์ 
ในการประเมินทางเลือกการลงทุนโครงการลงทุนที่เป็นกิจการของรฐั 
และแนวทางปฏิบัตติ่อคณะกรรมการนโยบายฯ  
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๑๒ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ ควบคุมและป้องกันการเข้าถงึระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขา่ย สคร. 
จ านวน ๖,๘๓๐,๐๐๐ บาทด าเนินการ ดังนี้ 
๑. สคร. ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
วงเงินตามสัญญาจ านวน ๖,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. บริษัทส่งมอบงานเมื่อวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. รายงานการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินต่อผู้อ านวยการ สคร. เมื่อวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และได้เบกิจ่ายทั้งโครงการ จ านวน ๑ งวด แล้ว 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐) 

งบรายจ่ายอื่น 
จ านวน ๗ ล้านบาท 
 
-เบิกจ่ายแล้วจ านวน 
๖,๘๓๐,๐๐๐ บาท 
(ทั้งโครงการมี ๑ 
งวด)- 
*เสร็จสิ้นแล้ว 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(อาร์ท) 
 

๑๓ การเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

   การจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) 
ของ สคร.ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑,๗๒๕,๐๐๐ บาทด าเนินการ ดังนี้ 
๑. สคร. ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ในวงเงินตามสัญญาจ านวน ๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท  
๒. ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา โดยแบ่งการเบิกจ่าย ดังนี ้
 งวดที่ ๑ ตรวจรับงาน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว
จ านวน ๕๑๗,๕๐๐ บาท 

งบประมาณ 
จ านวน ๑.๘ ล้านบาท 
 
-เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด - 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(อาร์ท) 
 



- ๑๓ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

 งวดที่ ๒ ตรวจรับงาน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว
จ านวน ๕๑๗,๕๐๐ บาท 
 งวดที่ ๓ ตรวจรับงาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายจ านวน 
๖๙๐,๐๐๐ บาท 
๓. เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด รอตรวจรับงวดที่ ๓ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๑๔     การเช่าบริการอินเตอร์เน็ตองค์กรและเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลของ สคร.  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
จ านวน ๓๔๕,๐๐๐ บาทด าเนินการ ดังนี้ 
๑. สคร. ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ในวงเงินตามสัญญาจ านวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท  
๒. ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา โดยแบ่งการเบิกจ่าย ดังนี ้
 งวดที่ ๑ ตรวจรับงาน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว
จ านวน ๑๐๓,๕๐๐ บาท 
 งวดที่ ๒ ตรวจรับงาน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่าย
จ านวน ๑๐๓,๕๐๐ บาท 
 งวดที่ ๓ ตรวจรับงาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เบิกจ่ายจ านวน 
๑๓๘,๐๐๐ บาท 
๓. อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานขอเบิกจ่ายงวดที่ ๒ เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

งบประมาณ  
จ านวน ๐.๕ ล้านบาท 
 
-เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด- 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(อาร์ท) 
 
 
 
 

๑๕     โครงการจ้างบ ารุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครือข่ายและซอฟต์แวร์ของ สคร.  
จ านวน ๓,๑๐๐,๐๐ บาทด าเนินการ ดังนี้ 

งบประมาณ 
จ านวน ๓.๒ ล้านบาท  
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(อาร์ท) 



- ๑๔ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๑. สคร. ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ในวงเงินตามสัญญาจ านวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท  
๒. ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา โดยแบ่งการเบิกจ่าย ดังนี ้
 งวดที่ ๑ – ๑๐ จ านวนเงินเบิกจ่ายงวดละ ๒๕๘,๓๓๓.๓๔ บาท  
 งวดที่ ๑๑ – ๑๒ จ านวนเงินเบิกจา่ยงวดละ ๒๕๘,๓๓๓.๓๐ บาท 
 - ได้รายงานผลการตรวจรับงวดงานท่ี ๖ และขอเบิกจ่ายเงินจ านวน 
๒๕๘,๓๓๓.๓๔บาท ต่อผู้อ านวยการ สคร. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

-เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด-  

๑๖     โครงการยกระดับแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนบริหารการจัดการภายใน 
ของ สคร.จ านวน ๒,๓๐๐,๐๐๐บาทด าเนินการ ดังนี ้
๑. โครงการนี้ใช้วิธีจัดซื้อจดัจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส ์
(Electronic Bidding : e-bidding) 
๒. ผู้อ านวยการ สคร. ได้ลงนามในสญัญาจ้างกับบริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 
สัญญาเลขท่ี ๐๔๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๓. ได้ตรวจรับงวดงานที่ ๑ จ านวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท และได้รายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการ สคร. แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๕. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยอยู่ระหวา่งการจัดท ารายงานขอเบิกจ่ายงวดที่ ๒
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

งบประมาณ
๒,๔๔๐,๗๐๐ บาท 
-เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด- 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(อาร์ท) 
 

๑๗     โครงการสร้างความมั่นคงของระบบข้อมลูภาครัฐวิสาหกจิ 
จ านวน ๓,๒๒๗,๐๐๐ บาทด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ผู้อ านวยการ สคร. ได้ลงนามในสญัญาจ้างกับบริษัท ซีเอชที คอร์เปอร์
เรช่ัน จ ากัด สญัญาเลขท่ี ๐๔๐/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

งบประมาณ  
๓.๗ ล้านบาท 
-เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(อาร์ท) 
 



- ๑๕ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๒. ได้ตรวจรับงวดงานที่ ๑ จ านวนเงิน ๓๒๒,๗๐๐บาท และไดร้ายงานผล
ต่อผู้อ านวยการ สคร. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. ได้ตรวจรับงวดงานท่ี ๒ จ านวนเงิน ๓๒๒,๗๐๐บาท และไดร้ายงานผล
ต่อผู้อ านวยการ สคร. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๔. ได้ตรวจรับงวดงานท่ี ๓ จ านวนเงิน ๓๒๒,๗๐๐บาท และไดร้ายงานผล
ต่อผู้อ านวยการ สคร. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
๑๘ ๖.๑๔  พัฒนาและปรับปรุง

ระบบบรหิารจดัการ
รัฐวิสาหกิจใหม้ีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ี
ชัดเจน พร้อมท้ังก าหนด
เป้าหมายและมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจทีม่ี
ปัญหาทางด้านการเงินและ 
การด าเนินงานให้เกดิผล
ในทางปฏิบัติ ตลอดจน 
พิจารณาความจ าเป็น  
ในการคงอยู่ของรัฐวิสาหกิจ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 - - การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มมีติดังนี ้
๑. คนร. รับทราบความคืบหน้าของรา่งพระราชบัญญัติการพัฒนา 
การก ากับดูแลและบริหารรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มมีติ 
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และปัจจุบันอยูร่ะหว่างการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ด าเนินการตรวจพิจารณารา่ง
พระราชบัญญัตติั้งแต่วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ โดยเมื่อวันที่  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ คนร.  
เสนอความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัิฯ  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อวนัท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิได้ใหค้วามเห็นชอบหลักการ
ในการยืนยันร่างพระราชบัญญัตฯิ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาแลว้เสร็จ เนื่องจากร่างพระราชบัญญตัิ
ดังกล่าวยังคงหลักการเดมิตามที่คณะรัฐมนตรีได้ใหค้วามเห็นชอบไว้  

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักนโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกิจ 
(พ่ีดาว) 



- ๑๖ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

ปัจจุบันเพื่อให้รัฐวิสาหกิจ
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ของรัฐในการพัฒนาประเทศ
และพัฒนากลไกการก ากับ
ดูแลรัฐวสิาหกิจใหเ้ข้มแข็ง
เพื่อให้เกิดการแข่งขันที ่
เป็นธรรม ค านึงถึงประโยชน ์
ของประเทศส่วนรวม 
คุ้มครองผู้ใช้บริการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถ ให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเป็นมาตรฐาน
รวมทั้งมีการบริหารจดัการ
หนี้ท้ังในส่วนท่ีรัฐบาล 
และรัฐวสิาหกิจรับภาระ
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธภิาพ
เพื่อลดภาระทางการคลัง 

และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ สนช. ต่อไป  
๒. คนร. รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
โดยแนวทางดังกล่าวมีขั้นตอนด าเนินการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและ สคร. หารือร่วมกันเพื่อ
พิจารณาก าหนดสมรรถนะหลักและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) เพื่อเสนอ
ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการพิจารณาสรรหารายช่ือบุคคลที่
จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจครบวาระหรือต าแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจว่างลง ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจประสานกระทรวงเจ้าสังกัด
ของรัฐวิสาหกิจ และ สคร. เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้เป็นไปตาม 
Skill Matrix และแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ขั้นตอนที่ ๓ ให้ สคร. ในฐานะส านักงานเลขานุการ คนร. น าเสนอรายช่ือ
บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเพื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ
รายช่ือบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจแจ้ง
กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจเพื่อด าเนินการน าเสนอ คนร. ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้งตามที่กฎหมายจัดตั้งหรือข้อบังคับ
ของรัฐวิสาหกิจก าหนดต่อไป 
๓. คนร. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ
ทั้ง ๗ แห่ง ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปญัหา



- ๑๗ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

รัฐวิสาหกิจเสนอ โดย ธพว. และบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มี
ความคืบหน้าในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย สว่นรฐัวิสาหกจิอื่นยังคง
ตอ้งตดิตามผลการด าเนนิงานให้เปน็ไปตามแผนการแก้ไขปัญหารัฐวสิาหกิจ 
๔. ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทีอ่นุมัติให้ ธอส.  
กู้เงินโดยการออกพันธบัตร จ านวนไม่เกิน ๒๖,๐๐๐ ลา้นบาท  
และให้ ธอส. ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) พิจารณาจัดท าแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดลุ
โครงสร้างเงินทุนในระยะยาว โดย คนร. พิจารณาแล้วเห็นว่า  
เนื่องจากแผนดังกล่าวไดม้ีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและได้ปรับปรุงตามความเห็นจากการประชุมหารือร่วมกนั  
โดยผ่านความเห็นชอบจาก สศค. และ ธปท. แล้ว ซึ่งไม่ขดัข้องในหลักการ 
จึงเห็นชอบในหลักการของแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนฯ ของ ธอส.  
ในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ตามที่ ธอส. เสนอ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) 

๑๘.๑     ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) ดังนี้ 
๑๘.๑ รายงานความคืบหน้าร่างแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
ตามที่ คนร. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ           
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
น าไปใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขาร่วมกับ สศช.               
และกระทรวงเจ้าสังกัด และให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
น าแผนยุทธศาสตรภ์าพรวมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน                
ปี ๒๕๖๐ และแผนระยะ ๕ ปี รวมถึงเป้าหมาย ๒๐ ปีโดยค านึงถึง             
การเปลีย่นแปลงในอนาคตที่อาจท าให้ภารกิจของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลง

ไม่ม ี ส านักนโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกิจ 
(น้องแพร) 



- ๑๘ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

ด้วย ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมเมือ่วันท่ี            
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณา          
แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิรายสาขาท้ัง ๙ สาขา แล้วเสร็จ ร่วมกับ
กระทรวงเจ้าสังกัด และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สคร. จัดสัมมนา
แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิและแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ 
รายสาขา เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจโดยมอบหมายใหร้ัฐวิสาหกิจน าแผนดังกล่าวไปท าแผนวสิาหกิจ
ต่อไป 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) 

๑๘.๒     ๑๘.๒ การก าหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) 
คนร. มีมติเห็นชอบในหลกัการการก าหนดทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญของ
กรรมการรัฐวสิาหกิจ (Skill Matrix) เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
สรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับความต้องการและสมรรถนะหลัก
(CoreCompetencies) ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ โดยมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ 
ทุกแห่งจัดท า SkillMatrix ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ 
ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
๑. สคร. ได้ด าเนินการแจ้งเวยีนไปยังรัฐวิสาหกิจเพื่อให้จัดท า 
พร้อมจัดส่งข้อมูลหลักการการก าหนดทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix)รวมทั้งสิ้น ๕๕ แห่ง 
๒. รัฐวิสาหกิจจัดส่ง Skill Matrix ที่สมบูรณ์จ านวน ๒๐ แห่ง  
๓. รัฐวิสาหกิจจะจัดส่ง Skill Matrix จ านวน ๓๕ แห่ง 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) 

ไม่ม ี ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 
(พ่ีจี) 

        



- ๑๙ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๑๘.๓     คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
๑๘.๓ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
- คณะอนุกรรมการเตรยีมการจัดตัง้บรรษัทฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/
๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมตเิห็นชอบให้คณะท างาน
เตรียมการจดัตั้งและก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติและคณะท างานปรับปรุงกฎระเบียบที่ใช้กับบรรษัทวิสาหกจิ
แห่งชาติและหน่วยงานภายใต้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจัดท าแผน 

การด าเนินงาน (Roadmap) เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
คณะท างานให้ชัดเจนและสอดคลอ้งกับระยะเวลาการเสนอ 

ร่างพระราชบญัญัตกิารพัฒนาการก ากับดแูลและบรหิารรฐัวิสาหกจิพ.ศ. .... 
- คณะอนุกรรมการเตรยีมการจัดตั้งบรรษัทฯ ในคราวประชุม 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ไดร้ับทราบมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เหน็ชอบในหลักการของร่าง
พระราชบญัญตัิการพัฒนาการก ากบัดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
และส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา นอกจากน้ียังได้
มีมติเห็นชอบมอบหมายให้  
(๑) นายรพี สุจริตกลุ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 

(๒) นายวิรไท สันติประภพ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 

(๓) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 

(๔) นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลัง 

ในการเข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ในการจัดท า 

ร่างพระราชบัญญัตติามที่คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจใหค้วามเห็นชอบไว ้

ไม่ม ี ส านักกฎหมาย 
(โป้ง) 



- ๒๐ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

- กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ นางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษา 

การคลัง กระทรวงการคลัง เข้าเป็นผูช้ี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เพิม่เตมิอีก 
๑ คน โดยปัจจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณารา่ง
พระราชบัญญัตดิังกล่าว 

ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
สคร. ในฐานะฝา่ยเลขานุการ คนร. และได้รบัมอบหมายจากกระทรวงการคลัง 
ได้น าเสนอรา่งกฏหมายพัฒนารฐัวิสาหกิจ เพื่อ คนร. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

ซึ่ง คนร. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดม้ี
มตเิห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญตัิเพื่อน าเสนอคณะรฐัมนตรีตอ่ไป 

โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมือ่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดม้ีมติ
เห็นชอบในหลกัการของร่างกฎหมายพัฒนารัฐวสิาหกิจและส่งใหส้ านกังาน 

คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ในการนี้ สคร. ได้ด าเนนิการเตรียม
ความพรอ้มรองรับการบังคับใช้กฎหมายพัฒนารัฐวสิาหกจิ ใน ๒ ส่วน คอื 

๑) การผลักดันร่างกฎหมายพฒันารฐัวิสาหกจิให้มผีลบังคบัใช้โดยเรว็ และ 

๒) การด าเนนิการจดัท าหลกัเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางที่จ าเป็นต่อการ
บังคับใช้ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวสิาหกิจ ตลอดจนการก าหนดแผนงาน กรอบ
ระยะเวลาในการด าเนนิการ และการสรา้งความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ 

กฎหมายดังกล่าว เพื่อใหก้ารบังคับใช้กฎหมายมผีลสมบูรณ์และเป็นประโยชน์  
โดย สคร. คาดวา่จะแล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวนัที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดม้ี
มตเิห็นชอบหลักการของร่างกฎหมายพัฒนารัฐวสิาหกิจและส่งใหส้ านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาต่อไป จนปจัจุบัน ยังไม่มกีารประชุม
คณะอนกุรรมการเตรยีมการจดัตั้งบรรษัทวิสาหกจิแห่งชาตแิต่ประการใด 
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ปัจจุบัน ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวสิาหกิจไดผ้่านการตรวจพจิารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) แล้ว และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังไดล้งนามยืนยันร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบ
ก่อนน าเสนอสภานิติบญัญัติแห่งชาติต่อไป 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐) 

๑๘.๔     คณะอนุกรรมการกลัน่กรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 
(คณะอนกุรรมการกลั่นกรองฯ) 
๑๘.๔ การติดตามการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวสิาหกิจ 
๗ แห่ง ได้แก่ ๑) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย ๒) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๓) บริษัท ทีโอที 
จ ากัด(มหาชน) ๔) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
๕) การรถไฟแห่งประเทศไทย ๖) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๗) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐         
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไดร้บัทราบความคืบหน้าการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาของรัฐวสิาหกิจทั้ง ๗ แห่ง โดยสามารถสรุปได้ดังนี ้
๑.  ธพว. คนร. รับทราบผลการแก้ไขปัญหาของ ธพว. โดยส่วนใหญ่มีผล        
การด าเนินงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมอบหมายให้ ธพว. 
ปล่อยสินเชื่อวงเงินไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท จ านวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  
โดยสินเช่ือปล่อยใหมต่กช้ันไม่เกิน รอ้ยละ ๐.๒๕ ในปี ๒๕๖๐ มีหนี้ที่ไมก่่อ              
ให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นปี ๒๕๖๐ จ านวนไม่เกิน ๑๖,๖๐๐ ล้านบาท 
ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยก าหนดให้อัตราส่วน Cost to income ไม่เกิน             
ร้อยละ ๖๐ ในป ี๒๕๖๐ และให้ ธพว. สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SMEs                     
ให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและสง่เสรมิการประกอบการของ SMEs ได้  

 ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการ 
กลั่นกรองฯ 
และกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑-๓ 
(โบว์ อรรถยา) 
เป็นข้อมูลเดิม  
ณ เดือนมีนาคม 
เนื่องจากยังไม่ส่ง
ข้อมูลเดือนเมษายน
และเดือนพฤษภาคม 
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โดยต้องมีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวในการขับเคลื่อน SMEs อย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังสนับสนุนใหค้วามรู้และเตมิเตม็ความเข้มแข็งด้านบริหาร
จัดการธุรกจิให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกจิ            
สู่การแข็งขันที่ยังยืนด้วย 
๒. ธอท. มีผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ล่าช้ากว่าเปา้หมายแต่ในส่วน                
การโอนหนี้ NPF ในส่วนลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลมิไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด (IAM) สามารถด าเนินการได้
เป็นไปตามแผน และให้เร่งเจรจาพันธมิตรให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ พร้อมท้ังให้ด าเนินการสรรหาพันธมติรควบคูไ่ปกบัการ
ปรับโครงสร้างทางการเงิน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ รับทราบการปรับโครงสร้างทางการเงินและการโอนหนี้ NPF  
ไปยัง IAM รวมทั้งอนุมัติหลักการการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่ง ธอท. ได้โอนหนี้ไปยัง IAM แล้ว เมื่อวันท่ี              
๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๐  
3. บมจ. กสท. และ บมจ. ทีโอที 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการให้บมจ. 
ทีโอที และ บมจ. กสท จัดตั้งบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์
แห่งชาติ จ ากัด (NBN) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์
ข้อมูลอินเทอร์เนต็ จ ากดั (NGDC) ตามที่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม (DE) เสนอ โดยให้กระทรวง DE รับข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ ไป
พิจารณาด าเนินการและให้พิจารณาแก้ไขมูลค่าหุ้นของบริษัท NGDC ให้
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๑๗ และน าเสนอ 
คนร. ให้ความเห็นชอบการด าเนินการต่อไป ซึ่งกระทรวง DE ได้น าเสนอ 
การแก้ไขดังกล่าวให้ คนร. พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรยีมการจัดตั้ง บริษัท NBN และบริษัท NGDC 
และมีเปา้หมายในการในการเปิดให้บริการในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
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4.  รฟท.  
ให้กระทรวงคมนาคมก ากับติดตามให้ รฟท. จัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กร  
ในระยะยาว ทบทวนแนวทางการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารสินทรัพยใ์ห้มี
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาที่ดินที่ไม่ใช้ในการเดินรถ (Non - 
Core) ทั้งนี้จะต้องก าหนดกรอบระยะเวลาและการบริหารจัดการรายได้จาก
การบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อมาช าระหนี้สินคงค้างทั้งหมดของ รฟท. 
อย่างเป็นระบบ โดยจะต้องสามารถลดภาระหนีส้ินให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี 
รวมทั้งพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินในภาพรวมรูปแบบอื่นๆ 
เร่งจัดท าแผนการบริหารจัดการโครงการรถไฟสายสีแดงและก าหนดตัวช้ีวัด
ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเทียบเท่ากับภาคเอกชน แผนบริหารความ
เสี่ยง ตลอดจนแนวทางการเปิดให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถใช้ทางรถไฟ 
(Open Access) เร่งด าเนินการก่อสร้างทางคู่และการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจ าปี 2560 เป็นไปตามที่ก าหนด โดยจะต้องเบิกจ่ายงบลงทุนได้           
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 เร่งปรับปรุงระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้  
ให้ รฟท. เร่งน าเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต     
อัคราทิพย์) พิจารณาให้ความเห็นและก ากับการด าเนินการของ รฟท. 
โดยเฉพาะเรื่องแผนขับเคลื่อนองค์กรของ รฟท. ในระยะยาว รูปแบบและ
แนวทางการบริหารจัดการบริษัทลกู เพื่อบริหารทรัพย์สินของ รฟท.              
การจัดท าแผนการพัฒนาที่ดินบริเวณย่านโรงงานมักกะสัน ที่ต้องมีความ
ชัดเจน ตลอดจน มีแนวทางการน ารายได้ที่ได้รับจากการบริหารสินทรัพย์มา
ช าระหนี้อย่างเป็นระบบ รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดงที่ควรมีแนวทางให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการเดินรถ
ด้วย 
5 ขสมก.  
คนร. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมก ากับและติดตาม ขสมก. ใหจ้ัดท า
แผนการขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว โดยใหส้อดคล้องกับบทบาทการ
เป็นผู้ประกอบการเดินรถ (Operator) และแผนการปฏิรปูเส้นทาง ใหม้ี
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ความชัดเจน และให้ ขสมก. เร่งด าเนนิการทบทวนมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี 
๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV 
จ านวน ๓,๑๘๓ คัน ให้แล้วเสร็จโดยพิจารณาถึงประเภท จ านวนรถ
โดยสาร ตลอดจนประมาณการทางการเงิน และการใช้งานให้มี               
ความเหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ รวมทั้งให้ ขสมก. เร่งด าเนินการจัดซื้อ
รถโดยสาร NGV จ านวน ๔๘๙ คนัให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากน้ี ให้
กระทรวงคมนาคมก ากับการด าเนนิงานของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
โดยเร่งรัดการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมูลของผู้ประกอบการเดินรถ
ในเส้นทางใหม่การถ่ายโอนอ านาจ การก ากับดูแลเส้นทางการเดินรถจาก ขส
มก. โดยให้ ขบ. ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล (Regulator) และการศึกษา
ต้นทุนมาตรฐานค่าโดยสารเพื่อใช้ในการก ากับดูแลอัตราค่าโดยสารและ
คุณภาพการให้บริการในการเดินรถโดยสารให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
6. บกท.   
ให้กระทรวงคมนาคมก ากับและตดิตามให ้บกท. น าระบบ Revenue 
Management system (RMS) และระบบ Network Management 
System (NMS) มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว น ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่ส าคัญมาเปรยีบเทียบและจดัท าแผนที่
ชัดเจนให้ บกท. สามารถเทียบเคยีงได้กับมาตรฐานอุตสาหกรรม จัดท า
แผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเตรียมความพร้อมในเรื่อง 
ของจ านวนพนักงาน เพื่อรองรับความหนาแน่น 
ของผู้ใช้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) 

๑๘.๕     มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ 
(PPP Fast Track) 
๑. คณะกรรมการนโยบายฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ มมีติเห็นชอบก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ 

ไม่ม ี กองส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 
(คิว) 
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ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

ตามมาตรการ PPP Fast Track เพิ่มเติมจ านวน ๖ โครงการ ได้แก่  
๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – วงแหวนกาญจนาภิเษก  
๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตะวันตกและช่วงตะวันออก  
๓) โครงการรถไฟฟ้าสายภเูก็ต ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง  
๔) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม - ชะอ า ๕) โครงการ
รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - ระยอง และ ๖) โครงการรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม ่ท้ังนี้ ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา
ปรับกรอบระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้มาตรการ 
PPP Fast Track ทั้ง ๖ โครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป 
๒. เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมทางหลวงแจ้งว่า ได้จัดท า 
แผนด าเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – 
นครราชสมีา (M๖) และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M๘๑)  
ในส่วน Rest Area และแผนบูรณาการส าหรับขับเคลื่อนโครงการ  
เพื่อให้การด าเนินการขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนแผน 
การเปิดให้บริการทั้งระบบมีความสอดคล้องกัน 
๓. เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กระทรวงคมนาคมได้เสนอ 
กรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track 
จ านวน ๖ โครงการให้แก่ สคร. 
๔. คณะกรรมการนโยบายฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติดังนี ้

๔.๑ รับทราบความคืบหน้าการด าเนินโครงการตามมาตรการ PPP 
Fast Track จ านวน ๕ โครงการ โดยโครงการรถไฟฟ้า ๓ โครงการ ได้แก่ 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า 
สายสเีหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 
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ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล าโพง – บางแค และบางซื่อ – ท่าพระ ได้ด าเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาภายใตม้าตรการ PPP Fast Track แล้วเสร็จ 

๔.๒ เห็นชอบในหลักการโครงการ M๖ (O&M) และโครงการ M๘๑ 
(O&M) โดยเอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบ 
และองค์ประกอบอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพยส์ิน 
ที่เอกชนลงทุนก่อสร้างรวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนยีมผา่นทาง 
และให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and 
Maintenance) โครงการทั้งหมด ทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผูล้งทุน 
และงานส่วนท่ีเอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผูด้ าเนินการบริหารจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยเอกชนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสรา้ง 
งานระบบและองค์ประกอบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ค่าบ ารุงรักษา และค่าบรหิาร
จัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ตามขอบเขตงาน 
และเงื่อนไขที่ก าหนด และมีระยะเวลาร่วมลงทุนไมเ่กิน ๓๐ ปี  
นับแต่เปิดให้บริการ 

๔.๓ เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมเร่งรดัการด าเนินโครงการ M๖ 
และโครงการ M๘๑ ในส่วน Rest Area ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
โครงการ M๖ และโครงการ M๘๑ ในภาพรวมต่อไป พร้อมทั้งมอบหมาย 
ให้ สคร. ไปหารือในรายละเอยีดกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการในพ้ืนท่ี EEC  
และในส่วนภูมิภาคให้มีความเหมาะสม 
๕. เมื่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการนโยบายฯ ได้เสนอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ M๖ และ M๘๑ (O&M)  
และวงเงินงบประมาณของโครงการ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 
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ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๑๘.๖     ๑๘.๖ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
คนร. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
และคณะรฐัมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดม้ีมติเหน็ชอบ 

ในหลักการของร่างกฎหมายพัฒนารฐัวิสาหกจิ และส่งให้ส านกังานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ในการนี้ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. 
และได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังได้ด าเนินการเตรยีมความพร้อม 

เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายพฒันารัฐวิสาหกิจใน ๒ ส่วน ดังนี ้
๑. การผลักดันรา่งกฎหมายพัฒนารฐัวสิาหกิจให้มผีลบังคับใช้โดยเร็วทีสุ่ด 

๒. การด าเนินการจดัท าหลักเกณฑ์ ประกาศ และแนวทางที่จ าเป็นตอ่การ
บังคับใช้กฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกจิ ตลอดจนก าหนดแผนงาน  
กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ และสรา้งความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายฉบับดังกลา่ว เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสมบรูณ์และเปน็ประโยชน์
ต่อกระทรวงการคลัง รัฐวสิาหกิจ และประชาชน โดย สคร. คาดว่าจะแลว้เสร็จ 

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซึ่งมีนายพนสั สิมะเสถียร เป็น
ประธาน ไดต้รวจพจิารณาร่างกฎหมายพัฒนารฐัวิสาหกจิแล้วเสรจ็ และอยู่
ระหว่างการรอหนังสือแจ้งผลการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายพัฒนา
รัฐวิสาหกิจจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อกระทรวงการคลัง  
จะไดด้ าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อยืนยันรา่งกฎหมาย 
และน าเสนอสภานติิบญัญตัิแห่งชาตติ่อไป 

(ข้อมูล ณ วันท่ี ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) 

ไม่ม ี ส านักกฎหมาย 
(โป้ง) 
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ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

๑๘.๗     ๑๘.๗ การก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 

(กองทุนฯ) 
๑. การประชุมคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของกองทุนรวม 
วายุภักษ์หนึ่ง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 ๑.๑ รับทราบความคืบหน้าผลการศึกษาแนวทางด าเนินการในอนาคต

ของกองทุนฯ และมอบหมายให้บริษัทจัดการและที่ปรึกษา หารือกับ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

ในประเด็นท่ีเกีย่วข้องต่อไป 

 ๑.๒ อนุมัติให้น าสภาพคล่องส่วนเกินของ VMOF ไปบริหารใน VACT 

จ านวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการลงทุนฯ 

พิจารณาในรายละเอียดต่อไป 

 ๑.๓ อนุมัติให้มีการจ าหน่ายหุ้นใน VMOF เพิ่มขึ้นอีกไมเ่กินร้อยละ ๕ 
ของมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิของ VMOF พร้อมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการ
การลงทุนฯ พิจารณารายละเอียดในการด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 
๒. การประชุมคณะกรรมการก ากับฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่  
๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ๒.๑ เห็นชอบการขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที ่

ที่ปรึกษาเสนอ และมอบหมายใหฝ้่ายเลขานุการ บริษัทจัดการ และ 

ที่ปรึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๒.๒ เห็นชอบการก าหนด Benchmark ในการวัดผลการด าเนินงาน

ของ VACT เพื่อก าหนดค่าธรรมเนยีมผันแปรที่ใช้ให้ไม่นับรวมถึงหุ้น

ดังต่อไปนี ้

ไม่ม ี ส านักบริหาร
หลักทรัพย์ของรัฐ 
(พ่ีจี) 
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ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

- หุ้นท่ีกองทุนฯ ไม่สามารถลงทุนไดต้ามเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือ 

- หุ้นท่ีกองทุนฯ ไม่สามารถลงทุนไดต้ามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการการลงทุนฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายของ
คณะกรรมการก ากับฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการการลงทุนฯ 
พิจารณารายละเอียดการเปลีย่นแปลง Benchmark ภายใต้หลักการ
ข้างต้นต่อไป ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ๒.๓ การประชุมคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของกองทุนรวม 
วายุภักษห์นึ่ง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
มีมติรับทราบความคืบหน้าผลการศึกษาแนวทางด าเนินการในอนาคตของ
กองทุนฯ และมอบหมายให้บริษัทจัดการและที่ปรึกษา หารือกับส านักงาน 
ก.ล.ต. ในประเด็นที่เกีย่วข้องต่อไป 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) 

๑๘.๘     ๑๘.๘ การจดัตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) (กองทุนรวมฯ) 

1. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรไีด้เห็นชอบการ
ระดมทุนผ่านกองทุนฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยให้
น าโครงการทางพิเศษฉลองรัช และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี มาระดม
ทุนผ่านกองทุนฯ เพื่อน าเงินท่ีได้รบัจากการระดมทุนไปลงทุนในโครงการ
ทางพิเศษพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตกและโครงการทางด่วนข้ันท่ี 3 สายเหนือตอน N2 และ E – W 

Corridor ด้านตะวันออก และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม กทพ. 
ร่วมกับกระทรวงการคลังเร่งรดัจัดท าร่างสัญญาโอนและรับสิทธิในรายได้ 
(RTA) ก่อนส่งไปส านักงานอัยการสงูสุดต่อไป 

2. คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 8/ 2560 เมื่อวันที่ 9 

ไม่ม ี ส านักนโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกิจ 
(เอม/เบ็นซ์) 
ยังไม่ส่งข้อมลูเดือน
พฤษภาคม 



- ๓๐ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

สิงหาคม 2560 มมีติเห็นชอบร่างสัญญา RTA และใหส้่งร่างสัญญา RTA ให้
ส านักงานอัยการสูงสุดและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจ
พิจารณาต่อไป พร้อมทั้งขอให้ สคร. สร้างความชัดเจน ในประเด็น
ขอบข่าย ของโครงการทางพิเศษฉลองรัช รายได้ค่าผ่านทางกรณีก่อสร้าง
ด่านเก็บค่าผ่านทางเพิ่มเติมส าหรบัการเช่ือมต่อหรือการขยายโครงข่ายท่ี
เกิดใหม่และวิธีการปรับค่าผ่านทาง 

3. คณะกรรมการเพื่อเตรยีมการจดัตั้งและก ากับการด าเนินงานของ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
5/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีมตริับทราบมติคณะกรรมการ 
กทพ. ในการประชุมครั้งท่ี 8/ 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และ
รับทราบตามความเห็นของ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
เพื่อเตรียมการจดัตั้งฯ เกีย่วกับท้ัง 3 ประเด็นข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกบัมติ
คณะกรรมการ กทพ. ครั้งท่ี 8/2560  

4. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ส านักงานอัยกาสูงสดุเชิญ กทพ. 
และ สคร. ช้ีแจงเกี่ยวกับสญัญา RTA  

5. ปัจจุบัน กทพ. สคร. กองทุนฯ และคณะที่ปรึกษา อยูร่ะหว่างจดัท า
ร่างหนังสือช้ีชวน เพื่อเตรียมเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๐) 

๑๘.๙     ๑๘.๙ การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวสิาหกิจ 

๑. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
(รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จ านวน ๓๔ แห่งและรัฐวสิาหกิจปีปฏิทินจ านวน 
๑๑ แห่ง) ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ผลการเบิกจ่ายเท่ากับ ๑๕๕,๔๕๙ 
ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๖.๓๓ ของแผนงบลงทุนท้ังปี จ านวน ๓๓๕,๕๒๒ 
ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ร้อยละ ๙๕) ซึ่งประกอบด้วย 

๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ๙ เดือน 

ไม่ม ี ส านักนโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกิจ 
(น้องแพร) 



- ๓๑ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๙– เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) จ านวน ๙๑,๗๔๒ ลา้น
บาท สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จ านวน ๖๗,๗๓๐ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ ๗๓.๘๓ ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 
๔๖.๒๕ ของกรอบวงเงินลงทุนท้ังปี 

๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ๖ เดือน (เดือน
มกราคม - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) จ านวน ๗๑,๘๗๖ ล้านบาท สามารถ
เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจ านวน ๘๗,๗๒๙ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
๑๒๒.๐๖ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม หรือคดิเป็นร้อยละ ๔๖.๔๐
ของกรอบวงเงินลงทุนท้ังปี 
๒. สคร. ได้มีการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกจิ จ านวน 1๘ แห่ง เมื่อวันที่ 1๙พฤษภาคม25๖๐ โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิักษ์) เป็นประธาน ซึ่งมีข้อสั่งการดังนี ้

๑) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรดัการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559 คือ ให้เบิกจ่ายงบลงทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนรายปี ส าหรับรัฐวิสาหกิจ
ทีไ่มส่ามารถเบกิจ่ายไดต้ามแผนให้มกีารปรบัปรุงแผนการเบกิจ่ายใหค้รอบคลมุ
ยอดเบิกจ่ายที่ขาดไปด้วย 

๒) ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับ
ความสามารถในการเบิกจ่ายได้ตามจริง 

๓) ให้คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจพิจารณาตดิตามการเบิกจา่ยงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดทุกเดอืนและให้น าเป้าหมายอัตราเบิกจา่ยงบ
ลงทุนร้อยละ 95 ตามมติคณะรัฐมนตรี มาใช้ประเมินผู้บรหิารสูงสดุของ
รัฐวิสาหกิจและผู้ก ากับตดิตามโครงการลงทุนในภาพรวม (Project 
Management Officer) 

 
 



- ๓๒ - 
 

ล าดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ 
ของนายกรัฐมนตรี/คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการ 
ของแผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระส าคัญ 

ทั้งนี้ สคร. ไดเ้วียนแจ้งให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจด าเนินการตาม
ข้อสั่งการข้างต้นแล้ว พร้อมท้ังแจง้ให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกจิ  
และกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจก ากับ
ให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามข้อสัง่การดังกล่าวต่อไป 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) 

๑๘.๑๐     ๑๘.๑๐ การติดตามเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกจิการ 
ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกจิ ได้ตดิตามการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน
เป็นรายเดือน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการก าหนดจ านวน 
เงินน าส่งเงินรายได้ในเอกสารงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๑๓๑,๐๐๐  
ล้านบาท ประกอบด้วย  
๑. รัฐวิสาหกิจจ านวน ๓๖ แห่ง 
๒. กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จ านวน ๑๘ แหง่  
ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มียอดเงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสม 
จ านวน 129,607.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.94 ของเป้าหมาย
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และสูงกว่าประมาณ
การสะสม 9 เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐) จ านวน 
26,620.81 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 3 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) 

ไม่ม ี ส านักนโยบายและ
แผนรัฐวิสาหกิจ 
(พ่ีดาว/น้องนด) 

 
หมายเหตุ :  ที่มีแถบสีเหลืองหมายถึงยังไม่ไดร้ายงานผลการด าเนินงานเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (รบกวนจัดท ารายงานทั้ง ๒ เดือน โดยแยกในแตล่ะเดอืนให้ด้วยนะคะ) 
  ที่ไม่มีแถบหมายถึงรายงานผลการด าเนินงานเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว (รบกวนจัดท ารายงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ด้วยนะคะ) 


