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รายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ ตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี พ.ศ. 2565)  
รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ส านัก
นโยบาย
และแผน

รัฐวิสาหกิจ
(สนผ.) 

๑) จัดท าคู่มือหรือหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกับ  
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

3 1. ปรับปรุงร่างคู่มือปฏิบตัิงาน
คณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวสิาหกิจ 
ฉบับปรับปรุงปี 2555 และคู่มือปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ         
ฉบับปรับปรุงปี 2555 (คู่มือฯ)            
ตามความเห็นจากการสมัมนา  
2. รวบรวมประเด็นกฎหมายทีต่้องหารือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็น/
ความชัดเจน 

- ความเห็นทางด้าน
กฎหมายจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  

ได้มีการขอความเห็น        
ในประเด็นทางด้าน
กฎหมายจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง และขอให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ต่างๆ เพื่อการปรบัปรุง
และจัดท าคู่มือหรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับการตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ 

ส านัก
ก ากับและ
ประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

(สกร.) 

๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู          
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ 

3 อยู่ระหว่างการจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษา     
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลูการประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ 

- ได้รับงบประมาณ  
๗,091,000  
- ใช้ไป  6,050,000  
- คงเหลือ 1,041,000 

- - 

ส านัก
บริหาร

หลักทรัพย์
ของรัฐ
(สบล.) 

๓) โครงการการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพยข์องรัฐ             
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (การจ าหนา่ยหลักทรัพย์
ที่ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง) 

3 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ผลการ
ด าเนินการของโครงการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา
และจัดท าร่างหนังสือเพื่อเสนอขอรับนโยบาย    
ในการปรับปรุงคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ โดยเป็นหลักทรัพย์ที่เคย
ขอรับนโยบายเพื่อการจ าหน่ายและไดร้ับการ
ประเมินมูลค่าแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะด าเนินการ

- เนื่องจากหลักทรัพย์ที่
กระทรวงการคลังถือครอง
มีจ านวนมากและถือครอง
มาระยะเวลานาน จึงจ าเป็น 
ต้องมีการพิจารณา       
ความจ าเป็นในการถือครอง 
รวมทั้งตรวจสอบ         

เร่งรัดกระบวนการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์    
ในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้
การจ าหน่ายหลักทรัพย์
เป็นไปตามแผนงาน    
การด าเนินการจ าหนา่ย
หลักทรัพย์ใน
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

จ าหน่ายได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มติคณะรัฐมนตรีและกฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
อย่างรอบคอบ 

ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 รวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมลู
ส าหรับหลักทรัพย์         
ที่กระทรวงการคลัง      
ถือครอง และรองรับ
หลักทรัพย์ที่ได้มาใหม ่

กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน

ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ
(กสร.) 

๔) การจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน
และตดิตามผลการด าเนินการตามแผน 

3 สคร. ได้ปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ          
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ โดยคณะกรรมการนโยบายฯ                        
ได้เห็นชอบเเล้วเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ทั้งนี้ แผนร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุง      
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) มโีครงการ        
ที่หน่วยงานประสงค์จะร่วมลงทุนจ านวน 
๑๑๐ โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 
๑,๑๑๖,๔๑๕ ล้านบาท โดยเป็นโครงการ
ร่วมลงทุนในกลุ่มทีม่ีความส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วน (High Priority) จ านวน           
๑๗ โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 
๔๗๗,๒๔๕ ล้านบาท 

- ๑. ปัญหาจากความไม่
ถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลประกอบการ
ติดตามแผนร่วมลงทุนฯ 
ที่ได้รับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกระทบ
ต่อการตดิตามและ
ปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ 
โดยมสีาเหตุดังนี ้
 - การขาดความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าข้อมูลที่เกีย่วกับ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนของบาง
หน่วยงาน                  
- การจัดท าข้อมูลของแต่
ละหน่วยงานอาจไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น 
ความมากน้อยในการ
จัดท าข้อมูล 

มีการจัด PPP Help 
Desk เพื่อสร้างความรู้ 
และความเข้าใจในการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

 ๒. ปัญหาจากความ
ล่าช้าในการจัดส่งข้อมูล
ประกอบการจดัท าแผน
ร่วมลงทุนฯ จากแต่ละ
กระทรวงเจ้าสังกัด 

กอง
ส่งเสริม
การให้
เอกชน

ร่วมลงทุน
ในกิจการ
ของรัฐ
(กสร.) 

๕) โครงการการส่งเสรมิให้เกิดการลงทุน     
จากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน        
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน    
เฉลี่ยปลีะ ๔๗,๐๐๐ ลา้นบาท 

3 1. สคร. ไดเ้ข้าร่วมประชุมคณะท างาน     
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของรัฐ     
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและด าเนนิโครงการ
ร่วมลงทุน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการ
จัดท ารายงานการศึกษา และวิเคราะห์
โครงการของโครงการดังกล่าว ตามมาตรา 
26 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและบริหาร
จัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - 
นครราชสมีา โครงการพัฒนาและบริหาร
จัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - 
กาญจนบุรี และ โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภเิษก) เพื่อผลักดันโครงการเพื่อให้
เสนอได้ตามแผนงาน 
2. สคร. มีการติดตามสถานะและความ
คืบหน้าโครงการโดยเฉพาะโครงการร่วม
ลงทุนในกลุ่ม High Priority อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน  
ที่วางไว ้

- 1. ปัญหาจากความไม่
ถูกต้องและครบถ้วน    
ของข้อมูลประกอบการ
ติดตามแผนร่วมลงทุนฯ 
ที่ได้รับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกระทบ
ต่อการตดิตามและ
ปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ 
โดยมสีาเหตุ การขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัท าข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการ           
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐ  
และเอกชนของ         
บางหน่วยงาน การจัดท า
ข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานอาจไมเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกัน       
เช่น ความมากน้อยใน
การจัดท าข้อมลู  
 
 

1. มีการจัด PPP Help 
Desk เพื่อการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจใน
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน 
2. จัดประชุมผา่นระบบ
ออนไลน์ในช่วงการ
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

2. ปัญหาจากความล่าช้า
ในการจัดส่งข้อมลู
ประกอบการจดัท าแผน
ร่วมลงทุนฯ จากแต่ละ
กระทรวงเจ้าสังกัด  
3. ผลกระทบจาก
ภายนอก เช่น   
การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ส่งผลกระทบต่อผล
การศึกษาของโครงการ 
ซึ่งอาจส่งผลใหไ้ม่
สามารถเสนอโครงการได้
ตามแผนงานท่ีวางไว ้

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(ศทส.) 

๖) โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) และระบบการบริหารจดัการ
ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 

5 สคร. มรีะบบการวิเคราะห์ข้อมลูและระบบ
การบริหารจัดการดิจิทลัที่มีประสทิธิภาพ
สามารถวิเคราะห์รัฐวสิาหกิจรายแห่ง     
รายสาขา และภาพรวม เพื่อประโยชน์     
ในการบูรณาการข้อมลูร่วมกันและสนับสนุน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ สคร. 

- ได้รับงบประมาณ  
1,146,000 
- ใช้ไป  1,146,000 
- คงเหลือ  0   บาท 

เนื่องจากเป็นโครงการ
ใหญ่และจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลในปริมาณมาก
เพื่อให้ระบบสามารถมี
ข้อมูลจ านวนมากในการ
น ามาวิเคราะห์ให้มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูล
บางอย่างสามารถใช้
ฐานข้อมูลจากระบบที่มี
อยู่เดิม ในขณะที่บางส่วน
อาจจะต้องอาศัยการ
น าเข้าข้อมูลจากบคุลากร
ผ่านการ key in รวมถึง

มีการตดิตามการใช้งาน
ระบบการวเิคราะห์
ข้อมูล (Data Analytics) 
และระบบการบริหาร
จัดการดจิิทัล (Digital 
Transformation)    
อย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวม
ประเด็นปัญหา       
และหาแนวทางพัฒนา
และแก้ไขต่อไป 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

การเช่ือมต่อระหว่าง
website ซึ่งเป็นปัจจัย   
ที่ส าคัญและไม่สามารถ
ควบคุมได ้

ส านัก
บริหาร

หลักทรัพย์
ของรัฐ
(สบล.) 

๗) โครงการ การเพิ่มมูลค่ากองทนุรวมวายุภักษ์ 
หนึ่ง 

3 สคร. ติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
ในประชุมคณะกรรมการการลงทุน กองทุนฯ 
ครั้งที่ 1 ของปี 2565 โดยกองทุนฯ สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังได้ตาม
ประมาณการฯ 

- ผลประกอบการของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนใน 
ตลท. ได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจท้ังจาก
ปัจจัยภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศ 
เช่น การแพร่ระบาด   
ของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 ความผันผวน 
ของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 
ปัจจัยผลกระทบจาก   
ข้อพิพาทระหว่าง
สหพันธรัฐรสัเซยีและ
ประเทศอยูเ่ครน เป็นต้น 

ไม่มีข้อเสนอแนะ
เนื่องจากกองทุนฯ 
สามารถจ่ายเงินปันผล  
ได้ตามเป้าหมาย       
โดยกระทรวงการคลัง
ได้รับเงินปันผลเป็นไป
ตามประมาณการฯ แล้ว 

ส านัก
นโยบาย
และแผน

รัฐวิสาหกิจ
(สนผ.) 

๘) แผนพัฒนารัฐวสิาหกิจ 4 สคร. ได้น ากรอบการจัดท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ท้ัง 9 สาขา ที่สอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 13 มาประกอบการจัดท าร่าง
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ และอยู่ระหว่างการ
จัดท าร่างแรกของแผนดังกล่าว             
มาประกอบการรับฟังความคดิเหน็ต่อร่าง
แผนกับกระทรวงเจ้าสังกัด รัฐวิสาหกิจ และ

- - - 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะรับฟัง
ความเห็นภายในเดือนเมษายน 2565 และ
น าข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น
มาปรับแกไ้ขร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ 
เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท าแผนฯ 
ในคราวประชุมครั้งถัดไป ในเดือน
พฤษภาคม 2565 ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (คนร.) 
พิจารณาต่อไป 

ส านัก
นโยบาย
และแผน

รัฐวิสาหกิจ
(สนผ.) 

๙) การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 3 ๑. จัดซื้อจ้างที่ปรึกษาโครงการไดแ้ล้วและ
ได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง        
ที่ปรึกษาโครงการแล้ว  
๒. อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจ    
เพื่อน าส่งข้อมูลให้ท่ีปรึกษาโครงการ 

- ได้รับงบประมาณ  
4,000,000 
- ใช้ไป  1,709,000  
- คงเหลือ 2,291,000 

- - 

ส านัก
กฎหมาย
(สกม.) 

๑๐) แผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออก
ตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับ
ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3 สคร. ได้ด าเนินการศึกษาและจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองที่ต้องออกตามความใน
พระราชบัญญัตฯิ เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
1. ภายหลังจากท่ี พ.ร.บ. พัฒนาฯ ได้มผีล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (คนร.) 
ได้มีการจัดประชุมจ านวนท้ังสิ้น 6 ครั้ง   
(เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ วนัท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันท่ี ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ วันท่ี 10 มีนาคม 2564 วันท่ี 16 
เมษายน 2564 และวันท่ี 13 กันยายน 
2564) โดยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

- จากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
อาจท าให้การจัดท า
กฎหมายล าดับรองที่ต้อง
ออกตามความ           
ในพระราชบัญญัติฯ    
ต้องอาศัยระยะเวลา
ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว ้ 
1) การขาดความต่อเนื่อง
ในการด าเนินการตาม
กฎหมายและการด าเนิน
ภารกิจ ของรัฐวิสาหกิจ
บางประการในช่วงที่
ประเทศได้รบัผลกระทบ

1. ในทิศทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ โดยที่ในปี 
พ.ศ. 2565 สคร.  
อยู่ในระหว่าง
กระบวนการน าเสนอ
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2566-2570 
เพื่อการก ากับดูแล และ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 
2. เนื่องจากการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร  มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามกฎหมาย
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ คนร. ไดม้ีมติ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์ การประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือพิจารณาจัดท ากฎหมาย
ล าดับรองทีเ่กี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๖ 
และ คนร. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ 
มีนาคม 25๖๔ ได้มมีติเห็นชอบรา่ง
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจตามที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจเสนอแล้ว โดยได้
ด าเนินการแจ้งเวียนให้รัฐวสิาหกิจทราบ 
เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 
2. สคร. ไดด้ าเนินการศึกษาและจดัท า
กฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความใน 
พ.ร.บ. พัฒนาฯ เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
(1) กฎหมายล าดับรองที่ประกาศใช้แล้ว
จ านวน 4 ฉบับ และ (2) กฎหมายล าดับ
รองที่ยังไม่ประกาศใช้เนื่องจากเปน็กฎหมาย
ล าดับรองที่ คนร. หรือ สคร. ต้องพิจารณา
ด าเนินการใหส้อดคล้องกัน จ านวน 9 ฉบับ 
อน่ึง สคร. ด าเนินการน าเสนอหลกัการและ
ความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังทราบเป็นระยะ และ

จากการแพรร่ะบาด    
ของโคโรนาไวรัส เช่น 
การก าหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และทิศทาง   
ในการพัฒนารัฐวิสาหกจิ
อย่างเป็นระบบโดยการ
จัดท าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจทันทีท่ี
กฎหมายมีผลบังคับใช้ 
การยกระดับการก าหนด
นโยบายของรัฐบาลต่อ
รัฐวิสาหกิจ และการ
ชดเชยให้กับรัฐวิสาหกจิ
ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมี  
ความรับผิดชอบ        
การก ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามกฎหมาย โดยการ
แบ่งแยกการก ากับดูแล
ออกเป็น ๒ ระบบ ได้แก่ 
การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดตั้งโดยกฎหมาย และ
การก ากับดูแลในฐานะ   
ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกจิ    
ที่จัดตั้งเป็นบริษัท 
ตลอดจนการท าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง สคร. จึงได้
แก้ไขปัญหาในการ
ก าหนดโครงสร้างองค์กร
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในไปพลางก่อน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน      
โดยการจัดตั้ง         
กองเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และ      
กองกรรมการรัฐวิสาหกจิ 
เป็นต้น 
3) มีการให้ความรู้    
ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๖๒ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาสู่การจัดท า
กฎหมายล าดับรอง        
ที่ต้องออกตามความ        
ในพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแล   
และบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 8 ธนัวาคม 
2563 รับทราบรายงานความคืบหน้าการ
จัดท ากฎหมายล าดับรอง และเหตทุี่ไม่อาจ
ตรากฎหมายล าดับรองได้ทันภายใน
ก าหนดเวลา 1 ปี ตามมาตรา 44 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ 

เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
ของ สคร. ในการก ากับ
ดูแลและบรหิาร
รัฐวิสาหกิจอยา่งเต็ม
รูปแบบ  
๒) การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร และ
อัตราก าลัง ให้สอดรับกับ
ภารกิจของ สคร.       
ตามกฎหมาย ท้ังนี้ ได้มี
ความคืบหน้าในการ
ด าเนินการไปแล้ว แต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ  
๓) การขาดความรู้  
ความเข้าใจในการก ากับ
ดูแลรัฐวสิาหกิจรูปแบบ
ใหม่ กลไกตามกฎหมาย
เป็นการสร้างระบบการ
ก ากับดูแลรัฐวสิาหกิจขึ้น
ใหม่ซึ่งมีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการก ากับ
ดูแลรัฐวสิาหกิจที่เป็นมา
อย่างยาวนานในอดีต 
โดยวางโครงสร้างเพื่อ
สร้างความชัดเจนใน
บทบาทหน้าท่ีของ
กระทรวงการคลังและ  



9 
 

ส านัก/
กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
โครงการ/กจิกรรม ค่าคะแนน 

ความคืบหน้า/ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ลดความทับซ้อน         
ในเชิงภารกิจระหว่าง
กระทรวงเกี่ยวข้องกับรัฐ
รัฐวิสาหกิจซึ่งการสร้าง
ความตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
จึงต้องอาศัยระยะเวลา
อีกพอสมควรเพื่อ
วางรากฐานในการก ากับ
ดูแลรัฐวสิาหกิจอยา่งเป็น
ระบบต่อไป  
4) สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
2019 (COVID - 19) 

 
 


