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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร ค่ำคะแนน ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำและยกระดับธรรมำภิบำลในรัฐวิสำหกิจให้มคีุณภำพและสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 
1) ทบทวนแผนวิสำหกิจให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
รัฐวิสำหกิจผ่ำนกำรจัดท ำ 
Vision Meeting 

2 1. สคร. มีกำรรวบรวมข้อมูลปัจจยั
ที่ส่งผลกระทบต่อแผนยุทธศำสตร์
รัฐวิสำหกิจ และรวบรวมข้อสังเกต
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกจิ 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์
จำกกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร
จัดท ำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (SubPAC) 
รำยสำขำ โดยรวบรวมข้อมลูที่เปน็ 
Key Drivers ที่ส ำคัญของรัฐวิสำหกิจ 
ทีค่วรจะระบุในแผนยุทธศำสตร์
รัฐวิสำหกิจ 
2. สคร. ไดศ้ึกษำวิเครำะห์ควำม
สอดคล้องของแผนยุทธศำสตร์ของ
รัฐวิสำหกิจรำยแห่งกับแผนยุทธศำสตร์
รัฐวิสำหกิจรำยสำขำ นโยบำยภำครัฐ 
และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

- - 

2) กำรจัดท ำฐำนข้อมลูในกำร
ด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ 
จ ำนวน 41 แห่ง 

1 สคร. ไดเ้สนอ Key Drivers ของรัฐวสิำหกจิ
รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง ทั้งนี้ Key 
Drivers ของรัฐวิสำหกิจที่เหลืออีก 
19 แห่ง จะจัดท ำในช่วงเดือน
เมษำยน 2562 - กันยำยน 2562 

- - 

3) กำรติดตำมเงินน ำส่งรำยได้
แผ่นดินของรัฐวิสำหกิจและ
กิจกำรที่กระทรวงกำรคลัง
ถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ 
และจัดท ำ DASHBOARD  
เงินน ำส่งรำยได้แผ่นดิน 

5 เงินน ำส่งรำยได้แผ่นดินสะสมในช่วง
ครึ่งแรกของปีงบประมำณ 2562 
(เดือนตุลำคม 2561 - เดือน
มีนำคม 2562) รวมจ ำนวน 93,354 
ล้ำนบำท สูงกว่ำประมำณกำรสะสม 
จ ำนวน 16,969 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 22 และคิดเป็นร้อยละ 
56 ของประมำณกำรตำมเอกสำร
งบประมำณ (168,000) ล้ำนบำท 

- - 
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4) โครงกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ทำงกำรเงินให้กับรัฐวิสำหกจิ 
(กำรปรับปรุงกำรให้เงิน
อุดหนุนบริกำรสำธำรณะ) 

5 คณะกรรมกำรเงินอุดหนุนบริกำร
สำธำรณะ ในครำวประชุมครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2562 
พิจำรณำวงเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของ
องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จ ำนวน 1,775.653 ล้ำนบำท 
และกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ ำนวน 3,238.682 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำร 
กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน
ให้กับรัฐวิสำหกิจ (กำรปรับปรุงกำร
ให้เงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ)  
ได้พิจำรณำงำนงวดที่ 1 รำยงำน 
กำรวิเครำะห์ค ำขอรบักำรอุดหนุน
บริกำรสำธำรณะ และมีมติเห็นชอบ
ผลงำนงวดที่ 1 และเบิกเงินค่ำจ้ำง
งวดที่ 1 

- - 

5) ปรับปรุงระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้
เงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ
ของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

2 ที่ปรึกษำโครงกำรเงินอุดหนุน
บริกำรสำธำรณะของรัฐวิสำหกิจได้
เสนอหลักกำรปรับปรุงกำรแกไ้ข
ระเบียบเงินอุดหนนุบริกำรสำธำรณะ
แก่ ผอ. สคร. และรอง ผอ.สคร. แล้ว 
และจัดส่งรำยงำนผลกำรศึกษำและ
กำรวิเครำะห์กำรให้เงินอุดหนุน
บริกำรสำธำรณะแล้ว ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจรับพสัดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ
โครงกำรกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ทำงกำรเงินให้กับรัฐวิสำหกจิ  
(กำรปรับปรุงกำรใหเ้งินอุดหนุน
บริกำรสำธำรณะ) ต่อไป 

- - 

6) โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อพิจำรณำ
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรบัญชีสำกล ในส่วนมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบับที่ 9 มำใช้กับรัฐวสิำหกิจ 

 1 สคร. ได้มีกำรจ้ำงบริษัท ดลีอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษำ จ ำกดั 
เป็นที่ปรึกษำเพื่อพิจำรณำผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจำกกำรน ำ IFRS ฉบับ ๙ 
มำใช้กับรัฐวิสำหกิจ และเสนอแนะ
แนวทำง/มำตรกำร เพื่อลดผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงระบบบญัชี
ของรัฐวิสำหกิจได้อย่ำงเหมำะสม 
และ สคร. จะไดด้ ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ปรึกษำได้น ำส่งงำนงวดที ่1 
รำยงำนสรุปเกี่ยวกับ IFRS 
ฉบับท่ี 9 ผลกำรวิเครำะห์
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีใช้
ในปัจจุบนักับ IFRS ฉบับที่ 9 
และผลกระทบที่มีกบัรัฐวสิำหกิจ 
รวมถึงกำรจ ำแนกรฐัวิสำหกิจ
ตำมระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบท่ีคำดว่ำจะได้รับ
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2562 
และคณะกรรมกำรตรวจรับฯ  
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพิจำรณำ
ตรวจรับ 

- 
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7) ติดตำม/เร่งรัดกำรเบิกจำ่ย 
งบลงทุนของรัฐวิสำหกิจ 
และ Dashboard งบลงทุน
ของรัฐวิสำหกิจ 

5 1. กำรติดตำม/เร่งรัดกำรเบิกจ่ำย 
งบลงทุนของรัฐวิสำหกิจ 
 มีรำยงำนผลกำรเบิกจำ่ยงบลงทุน
ของรัฐวสิำหกิจ ประจ ำเดือนตลุำคม 
2561 – มีนำคม 2562 เบิกจ่ำย
งบลงทุนสะสมของรัฐวิสำหกิจ  
45 แห่ง สิน้สดุเดือนมีนำคม 2562 
เท่ำกับ 70,446 ล้ำนบำท 
2. กำรจัดท ำระบบกำรแสดงข้อมลู
สรุปกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของ
รัฐวิสำหกิจ (DASHBOARD)  
งบลงทุนของรัฐวิสำหกิจ 
 ขณะนี้อยู่ระหว่ำง จัดท ำระบบ 
Dashboard และฐำนข้อมูล 

- - 

8) แผนงบลงทุนของรัฐวิสำหกิจ
ระยะปำนกลำง 5 ปี 

1 สคร. อยูร่ะหว่ำงปรับปรุงขั้นตอน 
กำรจัดท ำแผนกำรลงทุนของ
รัฐวิสำหกิจระยะ 5 ปี (แผนฯ) และ
รวบรวมข้อมูลจำกแผนที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจำกแผนฯ เป็นแผนระดับท่ี 3 
และจ ำเป็นต้องจัดท ำใหส้อดคล้อง
กับแผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ 
(แผนระดับที่ 2) ซึ่งเดิมคำดว่ำ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำตจิะ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
ภำยในต้นไตรมำสแรกของ
ปีงบประมำณ 2562 อย่ำงไรกด็ี 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่ำงแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 
แผนแม่บท เมื่อวันท่ี 12 มีนำคม 
2562 จึงส่งผลให้กำรจดัท ำแผนฯ  
ได้รับผลกระทบและด ำเนินกำร 
ได้ลำ่ช้ำกว่ำแผนท่ีก ำหนด 

เนื่องจำกแผนฯ เป็นแผน
ระดับที่ 3 และจ ำเป็นต้อง
จัดท ำให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ (แผนระดับที่ 2)  
ซึ่งเดิมคำดว่ำแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติจะ
ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรีภำยใน 
ต้นไตรมำสแรกของ
ปีงบประมำณ 2562 
อย่ำงไรก็ดี คณะรัฐมนตรี 
ได้เห็นชอบรำ่งแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 
แผนแม่บทเมื่อวันท่ี 12 
มีนำคม 2562 จึงส่งผลให้
กำรจัดท ำแผนฯ ได้รับ
ผลกระทบและด ำเนินกำร
ได้ลำ่ช้ำกว่ำแผนท่ีก ำหนด 
นอกจำกน้ี อำจจ ำเป็นต้อง
พิจำรณำค ำแถลงนโยบำย
ของรัฐบำลต่อรัฐสภำของ
รัฐบำลใหม่ประกอบกำร 
จัดท ำแผนฯ ด้วย 

อำจน ำร่ำงแผนแมบ่ท 
ที่คณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบเมื่อวันที ่12 
มีนำคม 2562  
แผนยุทธศำสตร์กำรให้
เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2560-
2564 และแผนยุทธศำสตร์
รัฐวิสำหกิจ ภำพรวม  
มำพิจำรณำเพื่อใช้ใน 
กำรจัดท ำรำ่งแผนฯ 
เบื้องต้น รวมทั้งปรับปรุง
ขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลำในกำรจัดท ำ
แผนฯ ใหมใ่ห้สอดคล้อง
กับกำรปฏิบัติงำนจริง  
พร้อมกับพิจำรณำถึง 
ควำมเสีย่งและปัจจัย
ภำยนอกที่จะส่งผลกระทบ
ต่อกำรจัดท ำแผนฯ ด้วย 

9) กำรปรับปรุงระเบยีบและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสำหกิจ (อัตรำและหลักเกณฑ์ 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยเดือน
และเบีย้ประชุมกรรมกำร
รัฐวิสำหกิจ) 

5 สคร. ได้เสนอหนังสือต่อปลัด
กระทรวงกำรคลัง เรื่องข้อเสนอกำร
ปรับปรุงอัตรำและหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยค่ำตอบแทนและเบี้ยประชุม
กรรมกำรรัฐวิสำหกิจและกรรมกำรอื่น
ในคณะกรรมกำรชุดย่อย คณะอนกุรรมกำร 
หรือคณะท ำงำนอื่น ทั้งนี้ ปัจจุบันรอง
ปลัดกระทรวงกำรคลังได้ลงนำมเห็นชอบ

- - 
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เพือ่เสนอปลดักระทรวงกำรคลัง 
เพื่อพิจำรณำต่อไป 

10) โครงกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติ
คุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับ
กรรมกำรและพนักงำน
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2518 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

3 สคร. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมประเด็น
ปัญหำเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุณสมบตัิ
มำตรฐำนฯ  

- - 

11) ปรับปรุงระบบประเมินผล
กำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกจิ 

4 สคร. มีกำรจดัสัมมนำเพื่อช้ีแจง
กรอบหลักกำรและแนวทำงของ
ระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจใหม่ ให้แก่คณะกรรมกำร
รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 54 แห่ง  
เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกรอบหลักกำรและแนวทำง
ของระบบประเมนิผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจทีไ่ด้มีกำรปรับปรุง 
ขึ้นใหม่ก่อนเริ่มใช้ระบบประเมินผล
ดังกล่ำว ในปี 2563 ให้กับ
คณะกรรมกำรรัฐวสิำหกิจจ ำนวน 
54 แห่ง ในวันพุธที่ 6 กุมภำพันธ ์
2562 เวลำ 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง Infinity ช้ัน G โรงแรมพลู
แมน คิง เพำเวอร ์กรุงเทพ 
มีกำรจัดสัมมนำ เพื่อสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจทีไ่ด้มีกำรปรับปรุงข้ึน
ใหม่ก่อนเริ่มใช้ระบบประเมินผล
ดังกล่ำว ในปี 2563 ให้กับ
รัฐวิสำหกิจจ ำนวน 54 แห่ง  
ในวันท่ี 25-26 มีนำคม 2562  
ณ โรงแรมรำมำกำรเ์ด้นส์ 
กรุงเทพมหำนคร และวันท่ี  
1-3 เมษำยน 2562 ณ โรงแรม
แอมบำสซำเดอร์ กรุงเทพมหำนคร 

รัฐวิสำหกิจอยำกให้มีกำรจัด
สัมมนำเพื่อใหค้วำมรูเ้กี่ยวกับ
ระบบประเมินผลใหม ่
อีกหลำยครั้ง   

วำงแผนกำรจัดอบรม
สัมมนำเพิ่มเติม 

12) โครงกำรปรับปรุงระบบ 
เเรงจูงใจของพนักงำนเเละ
กรรมกำรรัฐวสิำหกิจ 

3 อยู่ระหว่ำงเสนอหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเพื่อพัฒนำกำรปรับปรุงระบบ
แรงจูงใจของพนักงำนและกรรมกำร
รัฐวิสำหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

- - 



5 
 

ล ำดับ ช่ือโครงกำร ค่ำคะแนน ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บริหำรจัดกำรหลกัทรัพย์ของรัฐอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เชิงรุก และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ 
1) ทบทวนนโยบำยในกำรถือ

ครองหลักทรัพย์ของรัฐและ
กำรบริหำรหลักทรัพย์ในแต่
ละประเภทตำมนโยบำยของ
รัฐบำล 
(โครงกำรก ำหนดนโยบำยใน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของ
รัฐและส่งผ่ำนนโยบำยไปยัง
บริษัท) 

3 สคร. ด ำเนินกำรรวบรวมและศึกษำ
ข้อมูลตรวจสอบสถำนะของหลักทรัพย์
รวมทั้งจัดกลุม่หลักทรัพย์ที่มีควำม
จ ำเป็นในกำรถือครองและหมด
ควำมจ ำเป็นในกำรถือครองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  
 

ควำมยำกในกำรสืบค้นข้อมูล 
 
 

- 

 

 

2) กำรด ำเนินกำรลงทุนใน
โครงกำรตำมนโยบำยภำครัฐ 

5 สคร. อยูร่ะหว่ำงศึกษำ วิเครำะห์ 
และจัดท ำร่ำงแนวทำงกำรลงทุใน
โครงกำรตำมนโยบำยภำครัฐ 

- - 

3) โครงกำรบริหำรจัดกำร
หลักทรัพยเ์ชิงรุก (กำร
จ ำหนำ่ยหลักทรัพย์ที่ไม่มี
ควำมจ ำเป็นในกำรถือครอง) 

4 1. สคร. ได้น ำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ของ
กระทรวงกำรคลังจ ำนวน 24 แหง่ 
ตำมที่ สคร. เสนอ 
2.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั
เห็นชอบกำรจ ำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ สคร. เสนอ และประกำศกำร
จ ำหน่ำยในรอบท่ี 1 
3. สคร. ด ำเนินกำรออกประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เพื่อด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ได้รับ
อนุมัติจำกกระทรวงกำรคลัง 
4. สคร. ด ำเนินกำรจ ำหนำ่ย
หลักทรัพย์ในรอบท่ี 1 

- - 

4) โครงกำรปรับปรุงกฎระเบยีบ
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์
ของรัฐ 

5 1. สคร. ได้น ำเสนอร่ำงหนังสือและ 
ร่ำงระเบยีบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยหุ้นและซื้อหุ้น 
ต่อกระทรวงกำรคลังเพื่อพิจำรณำ 
อนุมัติตำมขั้นตอน 
2. รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
ลงนำมในร่ำงหนังสือส ำนักเลขำธิกำร 
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอร่ำงระเบียบ 
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ ำหนำ่ย 
หุ้นและซื้อหุ้นต่อกระทรวงกำรคลัง 
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพจิำรณำอนุมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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ล ำดับ ช่ือโครงกำร ค่ำคะแนน ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1) เตรียมควำมพร้อมกำรจดัท ำ

แผนกำรจดัท ำโครงกำรร่วม
ลงทุน (ตำมร่ำง
พระรำชบัญญัติส่งเสรมิกำร
ร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและ
เอกชน พ.ศ. ...) 

3 1. ศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำแผนกำร
จัดท ำโครงกำรร่วมลงทุนจำกกรณี
ของต่ำงประเทศเรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรร่วม
ลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน 
เรื่อง รำยละเอียดแนวทำงกำรจัดท ำ 
ปรับปรุง และติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจดัท ำ
โครงกำรร่วมลงทุน พ.ศ. ….  
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำแผนกำรจัดท ำโครงกำร
ร่วมลงทุนเพื่อพิจำรณำ วันท่ี  
1 พฤษภำคม 2562 
3. อยู่ระหว่ำงจัดท ำวำระกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำแผนกำร
จัดท ำโครงกำรร่วมลงทุนใน วันท่ี  
1 พฤษภำคม 2562 

กำรจัดท ำแผนกำรจดัท ำ
โครงกำรร่วมลงทุนต้อง
อำศัยควำมอนุเครำะห์ให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดส่ง
ข้อมูลจ ำนวนมำก อีกทั้งมี
จ ำนวนหน่วยงำนค่อนข้ำงมำก 
จึงอำจเกิดควำมล่ำช้ำ 
ในกำรรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูล 

กองส่งเสริมกำรให้
เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจกำรของรัฐ จะเร่ง
ด ำเนินกำรเร่งรดั
หน่วยงำนให้จัดส่งข้อมลู
ให้ครบถ้วนภำยในเดือน
พฤษภำคม 2562 

2) จัดท ำร่ำงกฎหมำยล ำดับรอง
และร่ำงแนวทำงปฏิบตัิเพื่อ
รองรับกำรด ำเนินกำรตำม
ร่ำงพระรำชบญัญัตสิ่งเสริม
กำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและ
เอกชน พ.ศ. .... 

3 อยู่ระหว่ำงเสนอคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนกฎหมำยพิจำรณำก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรร่วมลงทนุ
ระหว่ำงรัฐและเอกชน พิจำรณำ 

ให้ควำมเห็นชอบ 

มีควำมลำ่ช้ำเนื่องจำก 
กำรจัดท ำจัดท ำร่ำงกฎหมำย
ล ำดับรองและรำ่งแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อรองรับ 
กำรด ำเนินกำร 
ตำมพระรำชบัญญัต ิ
กำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 
จ ำเป็นต้องมีกำรพจิำรณำ
อย่ำงรอบคอบและมีรำยละเอียด 
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำก 

- 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำบุคลำกร สคร. ให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้ตำมเป้ำหมำยและมีคณุภำพ 
1) พัฒนำบุคลำกรของ สคร.

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

3 สคร. ได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ของ สคร. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เพื่อด ำเนินในโครงกำรโรงเรียน สคร. 
และในช่วงเดือนมีนำคม 2562  
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ 
คำดว่ำจะแล้วเสร็จโครงกำรภำยใน
เดือนกันยำยน 2562  
 

- - 
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ล ำดับ ช่ือโครงกำร ค่ำคะแนน ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

2) แผนสรำ้งควำมผูกพันในองคก์ร 3 ผอ. สคร. ได้เห็นชอบแผนสร้ำงควำม
ผูกพันองค์กร ขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำง
ด ำเนินกำรตำมแผนสร้ำงควำม
ผูกพันองค์กรคำดว่ำจะแล้วเสรจ็
ภำยในเดือนกันยำยน 2562 

เดือนกุมภำพันธ ์2562 
มีกำรชะลอกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนสรำ้งควำมผูกพัน
องค์กร ตำมยุทธศำสตร์ที่ 
1 กำรจดัสรรอัตรำก ำลัง
ภำยในส่วนรำชกำร 
เนื่องจำกร่ำง พรบ. กำร
พัฒนำกำรก ำกับดูแลและ
บริหำรรัฐวิสำหกจิ พ.ศ. ... 
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ซึ่งหำก พรบ.ดังกล่ำวมผีล
ใช้บังคับ จะส่งผลให้ สคร. 
ต้องมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในใหม ่ให้สอดคล้อง
กับภำรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

เดือนกุมภำพันธ ์2562 
มอบหมำยให้กลุ่มพัฒนำ
ระบบบรหิำร หำรือและ
ด ำเนินกำรร่วมกับ สกม.
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรเตรยีมควำมพร้อม
ทำงด้ำนโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังเพื่อรองรับ
กำรด ำเนินกำรตำม 
ร่ำง พรบ. กำรพัฒนำ 
กำรก ำกับดูแลและ
บริหำรรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ... 

3) โครงกำรขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของ สคร. 

4 1. คณะท ำงำนขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมของ สคร. ได้ก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยของตัวช้ีวัดร่วม ส.ค.ร. 
ส ำหรับกำรประเมินรอบครึ่งปีแรก 
(เดือนตุลำคม 2561 - เดือน
มีนำคม 2562) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 
9 ม.ค.62 และเสนอให ้ผอ.สคร. 
เห็นชอบ 
2. สคร. ได ้ส่งผลกำรก ำหนด 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัดร่วม ส.ค.ร. 
ส ำหรับกำรประเมินรอบครึ่งปีแรก
(เดือนตุลำคม 2561 - เดือน
มีนำคม 2562) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งเวียนให ้
ทุกส ำนัก/กอง/ศูนย/์กลุม่ ทรำบ
และด ำเนินกำร 
3.ทุกส ำนัก/กอง/ศูนย/์กลุ่ม ร่วม
ด ำเนินกิจกรรมตำมตัวช้ีวัดร่วม 
ส.ค.ร.ส ำหรับกำรประเมินรอบครึ่งปี
แรก (เดือนตลุำคม 2561 - เดือน
มีนำคม 2562) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
4. สคร. มีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดร่วม ส.ค.ร.
ส ำหรับกำรประเมินรอบครึ่งปีแรก 
(เดือนตุลำคม 2561 - เดือน
มีนำคม 2562) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
   กิจกรรม Happy Workplace 

- - 
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ล ำดับ ช่ือโครงกำร ค่ำคะแนน ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
มีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดดังนี ้
   กลุ่มที่ 1 กิจกรรม ลดและคดั
แยกขยะมลูฝอยในหน่วยงำน 
   ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม SEPO 
Long Dee! Happy Green 
Workplace เมื่อวันท่ี 14 
กุมภำพันธ์ 2562 และไดร้ับ
บริจำคปฏิทิน เพื่อน ำไปบริจำคที่
ศูนย์เทคโนโลยีกำรศึกษำเพื่อคน 
ตำบอด เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562 
และด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม โดยกำรเก็บสถติิปรมิำณ
ขยะเป็นรำยเดือน และมีกำรกระตุ้น
ในกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง
โดยกำรจัดประชำสมัพันธ์ผ่ำนเสียง
ตำมสำยทุกวันพุธ และเผยแพร่คลปิ
วีดิโอผ่ำนช่องทำงทำงต่ำงๆ เช่น 
ไลน์ และเปดิคลิปวดีิโอก่อนกำร
ประชุมภำยในของ สคร. 
   กลุ่มที่ 2 กิจกรรม มุ่งเน้นกำร
เสรมิสร้ำงควำมสำมัคคภีำยใน
หน่วยงำน 
   จะมีกำรด ำเนินกิจกรรมบุคลำกร
ของ สคร. ร่วมกันอ่ำนหนังสือเสียง
ให้ผู้พิกำรทำงสำยตำ โดยเริม่
กิจกรรมในช่วงเดือนเมษำยน – 
เดือนกันยำยน 2562 
   กลุ่มที่ 3 กิจกรรม จัดกิจกรรม
มุ่งเน้นกำรช่วยเหลือสังคมและ
ส่วนรวม 
   มีกำรจดักิจกรรมในช่วงเดือน 
มกรำคม – กันยำยน 2562 เช่น 
กิจกรรมรับบริจำคโลหิต และจัดกจิ
กิจกรรมรับบริจำคถุงผ้ำที่เหลือใช้ 
น ำไปบริจำคให้กับโรงพยำบำลเพือ่
น ำไปใส่ยำใหผู้้ป่วย เป็นต้น 

4) ด ำเนินตำมแผนกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 
62 และจัดท ำแผนปี 63 

3 สำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นไปตำม
แผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 ที่ได้รับกำร
อนุมัติจำก ผอ. สคร. 
 
 
 
 

- - 
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ล ำดับ ช่ือโครงกำร ค่ำคะแนน ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกระบวนงำนของ สคร. ให้สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และสำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอกได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

1) โครงกำรปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบบริหำร
จัดกำรภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจด้วยระบบดิจิทลั 

4 สคร. ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนในระบบบริหำร
จัดกำรภำยในของ สคร. และได้
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินโครงกำร 
แผนกำรจดัฝึกอบรมโครงกำร และ
สรุปรำยงำนควำมต้องกำรในกำรใช้
ระบบงำน ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
ตรวจรับพสัดไุด้ด ำเนินกำรตรวจรบั
และเบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 แล้ว เมื่อ
วันท่ี 29 มีนำคม 2562 

- - 

2) โครงกำรทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยระบบ
บริหำรจดักำรเครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูกข่ำยแบบ
เสมือน 

3 สคร. ได้มีกำรปรับเปลีย่นและ
พัฒนำพัฒนำประสิทธิภำพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
อุปกรณ์ใหสู้งขึ้นจึงไดม้ีกำรปรบัแกไ้ข
รูปแบบรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
อุปกรณ์ (TOR) ในโครงกำรใหม่ 
และ สคร. ได้น ำเสนอ TOR  
ต่อคณะกรรมกำรคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงกำรคลังใหม่ จึงท ำให้เกดิ
ควำมล่ำช้ำในกำรจดัหำ ทั้งนี้ ไดม้ี
กำรยื่นซองกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เมื่อวันท่ี 22 มีนำคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

- - 

3) โครงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
พระรำชบัญญัติกำรก ำกับ
ดูแลและบรหิำรรัฐวิสำหกิจ
ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน 

2 สคร. ได้จดัท ำแผนประชำสัมพันธข์อง 
สคร. ประจ ำปีงบประมำณ 2562 แลว้
เมื่อวันท่ี 29 มีนำคม 2562 
ขณะนี้ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
กระบวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจฯ และเมื่อครบ
ก ำหนดวันยื่นข้อเสนอในวันที่ 29 
มีนำคม 62 ปรำกฏว่ำมีบริษัทที่
ปรึกษำสนใจยื่นข้อเสนอเพื่อเป็น 
ที่ปรึกษำโครงกำรสรำ้งควำมเข้ำใจ
จ ำนวน 4 รำย  

- - 

 


