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รายงานผลการด าเนินงาน รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 พัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
ส านัก

นโยบาย
และแผน

รัฐวิสาหกิจ 

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
 

3 คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
1 เมษายน 2564 ไดร้ับทราบการทบทวน
แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 
2560 - 2564 และมอบหมายให้ สคร. 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนารัฐวสิาหกิจ น าเสนอ 
คนร. เพื่อรับทราบความคืบหน้า 
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ 
สคร. อยูร่ะหว่างการเวียนแจ้งกระทรวง 
เจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจ ในการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 
ที่ทบทวนแผน 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-
19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผล
ต่อการน าส่งข้อมลูให้กระทรวง
เจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงข้อมูลในการจดัเตรียม
เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ 
แผนพัฒน์ฯ ฉบับท่ี 13  
อยู่ระหว่างการรับฟัง 
ความคิดเห็น ซึ่งการจัดท า
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2566 - 2570  
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒน์ฯ 
ฉบับท่ี 13 อาจมีขั้นตอนการ
ด าเนินการไมเ่ป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ ในเบื้องต้นได ้

- 

ส านัก
กฎหมาย 

การจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตาม
ความในพระราชบญัญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

3 1. คณะอนุกรรมการจดัท าแผนพฒันา
รัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบใหจ้ัดท า
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมีระยะเวลา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (ปี 2566 – 2570) 
ซึ่งกฎหมายล าดับรองอื่นๆ เช่น  
แผนวิสาหกิจ/แผนปฏิบัติการที่จะจัดท า 

- - 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ตามร่างหลักเกณฑ์การจัดท าแผนวิสาหกิจ
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของรฐัวิสาหกิจ
จึงต้องจัดท าให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยจะเริ่มใช้แผนใน
ปี 2566 อันส่งผลใหเ้กิดช่องว่างระหว่างปี 
2562 – 2565 ที่ สคร. จะก ากบัดูแล
รัฐวิสาหกิจโดยไมม่ีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
และกฎหมายล าดับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
จึงเป็นการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ  
2. สคร. เสนอร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ พ.ศ. .... แทนการออก
กฎหมายล าดับรอง ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรี ได้ตรวจพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ร่างระเบียบฯ อาจมีปัญหาข้อ
กฎหมายที่อาจขดัหรือแย้งกบัพระราชบัญญัตฯิ 
และร่างระเบยีบดังกล่าวอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา  
(คณะที่ ๑๒) ซึ่งผลการพิจารณาเบื้องต้น
เห็นว่า หลักการของร่างระเบยีบฯ อาจไม่
สอดคล้องกับบทบญัญตัิแห่งพระราชบัญญตัิฯ 
จึงได้ขอให้ สคร. น าร่างระเบียบฯ  
ไปพิจารณาทบทวนหลักการ โดยให้
พิจารณาว่า อ านาจในการก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้เงินชดเชยแก่
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

รัฐวิสาหกิจเป็นอ านาจของ คนร. หรือไม่  
3. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID 
– 19)  
4. ความเคยชินกับการปฏบิัติงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการและการจ้างทีป่รึกษาซึ่ง
ท าให้เกิดความล่าช้า โดยทีไ่ม่ใช่เจตนารมณ์
ของกฎหมาย และกฎหมายไม่ได้ก าหนดให้
ต้องมีคณะกรรมการเพิม่เตมิ เช่น  
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ 
การจัดท ากฎหมายล าดับรอง การจัดท า
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
5. การไม่ได้รับการสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างและอตัราก าลังขององค์กร  
เพื่อรองรับการปฏบิัติตามพระราชบัญญัตฯิ 
6. ความเข้าใจโครงสร้างการก ากบัดูแล
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่คลาดเคลื่อนและ
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เช่น การน าเสนอนโยบาย มาตรการต่อ 
คนร. หรือ ครม. พิจารณา และมอบหมาย
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดก ากับตดิตามแต่เพียง
อย่างเดียวแทนการใช้อ านาจในการก ากับ
ดูแลโดย สคร. ท่ีอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติฯ 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2  บริหารจัดการหลกัทรัพยข์องรฐัอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
ส านัก
บริหาร

หลักทรัพย์
ของรัฐ 

การเพิม่ มูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุนฯ) 
 
 

3 การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบการ
ด าเนินงานเบื้องต้นโดยเฉพาะการหารือ
ร่วมกับคณะกรรมการการลงทุนของกองทุน 
ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน  
ครั้งท่ี 01-03/2564 และหารือร่วมกับ
คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานกองทุน
รวมวายุภักษ์ ครั้งท่ี 01/2564 เมื่อวันท่ี 
18 มกราคม 2564 

1. การพึ่งพาการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่ม
มากเกินไป ภาวะความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก และปัจจยั
ระดับมหภาคต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ
ของประเทศมหาอ านาจและ
ปัญหาการเมืองในระดบั 
มหภาค  
2. ปัญหาโรคระบาด Covid-
19 ทั่วโลก  
3. ความผันผวนของตลาดการ
ลงทุน ท้ังตลาดตราสารทุนและ
ตลาดตราสารหนี้ รวมไปถึง
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (ราคา
น้ ามันท่ีผันผวนส่งผลให้หุ้นใน
กลุ่มพลังงานได้รับผลกระทบ 
ทั้งนี้ กองทุนฯ มีสัดส่วนการ
ลงทุนในกลุ่มดังกล่าวอยา่งมี
นัยส าคญั)  
4. แนวโน้มก าไรของบริษัท 
จดทะเบียนท่ีคาดว่าจะลดลง
จากผลกระทบดา้นโรคระบาด  
ที่อาจเป็นผลต่อเนื่องถึง 
เงินปันผลที่มีแนวโน้มลดลงด้วย 
 
 

บริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ 
ภายใต้ภาวะความผันผวนสูงด้วย
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
รวมทั้ง ลดการกระจุกตัว 
ของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่ม 
(portfolio concentration risk) 
ปรับลดน้ าหนักการลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ  
Covid-19 ในส่วนปัจจัยบวก 
ได้แก่ การที่ราคาหลักทรัพย์ 
ในตลาดปรับลดลงโดยมีแรงขาย
จากความกังวลท าให้เป็นโอกาส 
ในการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างๆ ในมูลค่าที่มีความเหมาะสม
มากขึ้น 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ส านัก
บริหาร

หลักทรัพย์
ของรัฐ 

การบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพยข์องรัฐ พ.ศ. 
2561 – 2564 (การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่
มีความจ าเป็นในการถือครอง) 

3 สคร. ด าเนินการว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการ
ประเมินมูลค่าเรยีบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ทีป่รึกษาประเมินมลูค่าหลักทรัพย ์
 

๑. ความล่าช้าในงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๔ ส่งผลต่อ
แผนการด าเนินงานของ
โครงการ  
๒. งบประมาณไม่เพยีงพอ  
ซึ่งส่งผลต่อความสนใจ 
ของที่ปรึกษาได้  
๓. ประเภทท่ีหลักทรัพย์จะ
ประเมินมูลค่าและการเข้าถึง
ข้อมูลของหลักทรัพย์ที่จะ
ประเมิน 

๑. ปรับปรุงแผนการด าเนิน
เพื่อให้มีโอกาสเบิกจ่าย
งบประมาณ ไดต้ามแผน  
๒. สนับสนุนและประสานงาน
ส าหรับหลักทรัพย์ทีม่ีปัญหา 
ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเตม็
ความสามารถ 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการด าเนินกิจการ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาค
ส่วน 

กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน

ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

การส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนจากความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานเฉลีย่ปีละ ๔๗,๐๐๐ ล้านบาท 

๓ การประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ได้มมีติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง แผนร่วม
ลงทุนฯ พ.ศ. พ.ศ. 2563 - 2570  
ตามแนวทางการตดิตามผลการด าเนินการ
ตามแผนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2563 – 2570 
ให้กระทรวงเจ้าสังกัดรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ ความคืบหน้า และปัญหาของ
รายการโครงการตามแผนร่วมลงทนุฯ  
พ.ศ. 2563 - 2570 ต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ ปลีะ 2 ครั้ง  
ตามแบบท่ี สคร. ก าหนด เพื่อประกอบการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนร่วม
ลงทุนฯ พ.ศ. 2563 - 2570  

1. บางโครงการที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
แผ่นดิน อาจไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่
เพียงพอ  
2. หากโครงการมีการจัดท า
ข้อมูลเพิ่มเติมเเล้วกระทบต่อ
ความเห็นที่รัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดได้เห็นชอบเเล้ว  
อาจส่งผลใหห้น่วยงานเจ้าของ
โครงการต้องพิจารณาเสนอผล
การศึกษาและวิเคราะห์
โครงการต่อรัฐมนตรีกระทรวง
เจ้าสังกัดได้ให้ความเห็นชอบ

- 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ ต่อไป 
นอกจากน้ี เห็นชอบการก าหนดให้  
กรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานเจ้าของ
โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการที่พักริม
ทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสมีา 
และโครงการพัฒนาและบรหิารจดัการที่พัก
ริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 
และ รฟม. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงเตาปูน - 
ราษฎร์บรูณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)  
และโครงการระบบขนส่งมวลชนจงัหวัด
ภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเกต็ – ห้าแยกฉลอง จดัตั้ง
คณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนิน
โครงการร่วมลงทุน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นในการจดัท ารายงานการศึกษา
และวิเคราะหโ์ครงการของโครงการดังกล่าว 
ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี 2562 เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วใน
การเสนอโครงการ 
 
 
 
 

การปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง 
3. โครงการบางโครงการยังมี
ความไมเ่หมาะสมในบาง
ประเด็น เช่น ความพร้อมของ
ที่ดินโครงการ  
4. ความครบถ้วนสมบรูณ์ และ
คุณภาพของรายงานการศึกษา
และวิเคราะหโ์ครงการร่วม
ลงทุนขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและปัจจัย
ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอาจไม่
สามารถควบคุมได ้
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน

ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ 

การจัดท าแผนการจดัท าโครงการร่วมลงทุน
และตดิตามผลการด าเนินการตามแผน 

๓ 1. คณะกรรมการนโยบายฯ ไดม้ีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ  
พ.ศ. 2560 - 2570 และก าหนดให้ 
กรมทางหลวงและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ จดัตั้งคณะท างานตามมาตรา 26 
แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562  
เพื่อผลักดันโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 
โดย สคร. ได้เแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดังกล่าวแล้ว  
2. เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2564 สคร.  
ได้มีหนังสือเวียนแจ้งแผนร่วมลงทุนฯ  
พ.ศ. 2563 - 2570 (ฉบับปรับปรุงเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ภายใต้ พ.ร.บ. 
การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ที่
คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบ  
แก่กระทรวงเจ้าสังกัดทุกแห่งเพื่อทราบแล้ว 
พร้อมนี้ สคร. อยูร่ะหว่างการขอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ  
จากกระทรวงเจา้สังกัดทุกแห่ง ส าหรับ
ประกอบการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการนโยบายฯ ในรอบถัดไป 

1. ปัญหาจากความไม่ถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูล
ประกอบการติดตามแผนร่วม
ลงทุนฯ ที่ได้รับจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกระทบต่อ
การติดตามและปรับปรุงแผน
ร่วมลงทุนฯ โดยมสีาเหตุดังนี้  
- การขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัท าข้อมูลที่
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนของบาง
หน่วยงาน  
- การจัดท าข้อมูลของแตล่ะ
หน่วยงานอาจไมเ่ป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น ความมากน้อยใน
การจัดท าข้อมลู  
2. ปัญหาจากความล่าช้า 
ในการจัดส่งข้อมลู
ประกอบการจดัท า 
แผนร่วมลงทุนฯ จากแตล่ะ
กระทรวงเจ้าสังกัด 

 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4  พัฒนาบุคลากร สคร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
สล. พัฒนาบุคลากร สคร. ให้เป็น SAMART ๓ อยู่ระหว่างด าเนินการจดัอบรมหลักสตูรโรงเรียน 

สคร.  โดยเป็นหลักสตูรส าหรับบุคลากร
ทั่วไป และหลักสตูรภาวะผู้น าส าหรับ
ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นไป

- - 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ตามแผนการฝึกอบรม 
สล. การก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานให้

ครอบคลมุทุกสายงานและทุกสังกัด 
4 ด าเนินการเสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับใหม่ที่มี
การประเมินสมรรถนะประจ าสายงานแล้ว 
และด าเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศ
หลัก เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการฉบับใหม่แล้ว 

- - 

สล. ขับเคลื่อน สคร. สู่องค์กรคณุธรรม 4 1. ทุกส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมควมดีร่วมกัน ในเรื่อง ร. 
ระเบียบวินยั (การตรงต่อเวลาการมา
ท างาน)  ส าหรับ ส. สามัคคี และ ค ความ
รับผิดชอบ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานะการณ ์COVID-19 
2.ได้รายงานผลการด าเนินการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ผ่านการประชุม 3M 
และร่วมพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินโครงการขับเคลื่ององค์กรคณุธรรม
ของ สคร. ประจ าปีงบประมาณ 
2564  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2563 

- - 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5  พัฒนากระบวนงานของ สคร. ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ศทส. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 

Analytics) และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล 
(Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

๓ ผอ.สคร.ได้อนุมัติใหด้ าเนินการโครงการฯ 
และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าร่าง
ขอบเขตของงานโครงการฯ คณะกรรมการ
จัดท าร่างฯ ได้มีการประชุมพิจารณาจัดร่าง
ขอบเขตของงานฯ แล้ว และได้รายงานผล 

- - 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
ชื่อโครงการ ค่าคะแนน ความคืบหน้าในการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางแก้ไข 

น าเสนอ ผอ.สคร. ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการเบิก
จ่ายเงิน  

ศทส. โครงการจดัหาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังการ
ท างานของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

4 ผอ.สคร.ได้อนุมัติใหด้ าเนินการโครงการฯ 
และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเบิก
จ่ายเงิน  

- - 

ศทส. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ THIN 
CLIENT ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
พร้อมติดตั้ง 

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ THIN 
CLIENT ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
พร้อมติดตั้ง ได้มีการด าเนินการเบกิจ่ายเงิน
แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนเงินงบประมาณ 

- - 

กพส.1-3 
/สนผ. 

มีช่องทางในการสื่อสารระหว่าง สคร. และ
กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ทันการณ์
และปลอดภัย 

๓ มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารส าหรับการ
ก ากับดูแลรัฐวสิาหกิจระหว่างนักวิเคราะห์
รัฐวิสาหกิจของ สคร. กับผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการในรัฐวสิาหกิจ  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตอ่สื่อสาร 
ในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของผู้แทน
กระทรวงการคลัง และผู้บริหารสูงสุด
รัฐวิสาหกิจ ผ่านช่องทาง Line (Active 
shareholder & Active Partnership) 

- - 

 
 
 
 


