
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (โครงการที่ขยายเวลาด าเนินงาน) 
๒ การเพิ่มศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 
   โครงการการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ผู้อ านวยการ สคร. อนุมัติการจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา
ปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ และลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

- บริษัทท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างการจดัท าร่างรายงานการศึกษา
ขั้นต้น (Inception Report) และบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR ซึ่งส่งมอบงานงวดที่ ๑  
ส่วนแรกเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจะส่งมอบงาน
งวดที่ ๑ ส่วนท่ีเหลือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

งบรายจ่ายอื่น 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

นางสาวอุษณีย์ มหากจิศิร ิ
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๓๑๒๖ 

๕ 
 

การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

 

 
 

 
 

 
 

โครงการส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ 
ผ่านระบบแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน (SOE Award)  
จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

- กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๗/๔๙๙๖๐ ลงวันท่ี  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งการอนมุัติการใช้จ่ายเงินฝากค่าใช้จ่าย
เก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐% ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก ่

เงินนอกงบประมาณ 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

นางสาวอุษณีย์ มหากจิศิร ิ
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๓๑๒๖ 

ข้อมูล ณ วันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

สว่นที่ ๑ : ด้านการตัดสินรางวัล (วงเงินด าเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท) 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติหลักการในการจัดงาน
มอบรางวัลรัฐวสิาหกิจดีเด่น และลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ แล้ว 
- ผู้บริหาร สคร. เห็นชอบร่างขอบเขตงานเพื่อจ้างท่ีปรึกษา
สนับสนุนการตัดสินรางวัล และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว 
วงเงินด าเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตัดสิน
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบการตัดสิน
รางวัลแล้ว โดย สคร. ได้มีการจดังานมอบรางวัลรัฐวสิาหกิจดีเด่น
ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และจะมีการเบิกจ่ายเงิน
ภายในระยะเวลา ๖๐ วนั หลังจากมกีารจดังานรัฐวิสาหกิจดีเดน่
ประจ าปี ๒๕๕๙ (ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙) ซึ่งเป็นไปตาม
ขอบเขตโดยละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR)  
- สคร. ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับ 
ส่วนท่ี ๒ : ด้านการจา้งบริษัทออรแ์กไนซ ์

(วงเงินด าเนินการ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท) 
- จัดจ้างบริษัทออร์แกไนซ์และลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่  
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วงเงินตามสัญญา จ านวน ๑,๕๙๘,๐๑๘ บาท 
และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- สคร. รว่มกบับริษทัออรแ์กไนซจ์ัดงานมอบรางวลัรัฐวสิาหกิจดเีด่น 
ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด์  
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ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๖ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 
จ านวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท  

- คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
มีมติเห็นชอบข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
- คณะกรรมการด าเนินการจ้าง ก ากับการด าเนินงานและตรวจรับงาน
ของที่ปรึกษาโครงการให้เงินอุดหนุนสาธารณะ (PSO) ของรัฐวิสาหกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก (คณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างฯ) ด าเนินการตรวจรับงาน พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินแล้ว 
จ านวน ๒ งวด ดังนี้  
 ๑. งวดที่ ๑ จ านวน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินจ้าง) 
 ๒. งวดที่ ๒ จ านวน ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินจ้าง) 

- ส าหรับงวดที่ ๓ (ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินจ้าง) และงวดที่ ๔  
(ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินจ้าง) จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
เนื่องจากเป็นการรายงานผลการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งต้องรอการส่งข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจ 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจา่ยเงินแล้ว จ านวน 
๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท 

นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ ์
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบบรหิาร 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๒๕ 

๗ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

   การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

จ านวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี ๑ (วงเงินด าเนินการ ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท) 
- ลงนามจ้างบริษัทที่ปรึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
วงเงินตามสัญญาจ านวน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท โดยปัจจุบันบริษัท 
ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ ๓ พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน 
๑,๙๑๘,๗๕๐ บาท และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส่วนท่ี ๒ (วงเงินด าเนินการ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) แบ่งเป็น 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน 
๓,๘๖๘,๗๙๐ บาท 

นายปัญญส์ุธา รายา 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๑๒ 



- ๔ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๓ ส่วน ได้แก ่
     (๑) โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดสรร

เพื่อขึ้นบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม จ านวน ๙๖๖,๐๐๐ บาท 
ผูกพันสัญญาแลว้ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
ตรวจรับ ด าเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ 
พร้อมท้ังเบิกจ่ายเงินจ านวน ๙๖๖,๐๐๐ บาท แล้ว 

(๒) วงเงินส าหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จ านวน ๖๘๔,๐๐๐ บาท 
เป็นวงเงินท่ีสามารถเบิกจ่ายได้เอง ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการ 
เบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน ๔๔๕,๒๙๕ บาท 
(๓) วงเงินส าหรับจดัสมัมนากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
และกรรมการรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๙๙,๓๕๐ บาท โดย สคร.  
จัดสัมมนากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณเรยีบร้อยแล้ว 

  

๘ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships: PPP)  
(ฉบับปรับปรุง) จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ด าเนินการจดัจ้างครั้งท่ี ๑ แตไ่มส่ามารถเจรจาให้ได้ราคา 
ที่เหมาะสม ผู้อ านวยการ สคร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ TOR 

ในการจัดจ้างครั้งท่ี ๒ แล้ว เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- บริษัทท่ีปรึกษาจัดส่งเอกสารข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา
ของโครงการมายัง สคร. แล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษา 

เงินนอกงบประมาณ 
(เง่ือนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกับการ
ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากเงิน
ฝากค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่น ๑๐%) 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

นายพลจักร  นิ่มวัฒนา 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ 
ช านาญการพิเศษ
รักษาการในต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ก ากับหลักทรัพย์ของรัฐ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๓๒๐๖ 



- ๕ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๑๐ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ จ านวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- บริษัทที่ปรึกษาจัดส่งเอกสารข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา
ของโครงการศึกษาความคุ้มค่าในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ มายัง สคร. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- สคร. จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาและลงนามในสัญญาแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ปจัจุบันอยู่ระหวา่งด าเนินการ
ตามงวดงานที่ระบุในสัญญา 

เงินนอกงบประมาณ 
(เง่ือนไข : การด าเนิน
โครงการขึ้นกับการได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
จากเงินฝากค่าใช้จ่าย
เก็บภาษีท้องถิ่น ๑๐%) 
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

นายพลจักร  นิ่มวัฒนา 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ 
ช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ก ากับหลักทรัพย์ของรัฐ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๓๒๐๖ 

๑๒ การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

   โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์กร จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- ผู้บริหาร สคร. เห็นชอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
และก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee) และคณะท างานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
- คณะท างานด าเนินการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA แล้ว
เสร็จครบทั้ง ๖ หมวด พร้อมท้ังเสนอประเด็นท่ีควรปรับปรุง
หรือพัฒนาต่อผู้บริหาร สคร. ต่อไป 

- นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ ์
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 
รักษาการในต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบบรหิาร 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๒๕ 

๑๓  
 

 
 

 
 

 
 

โครงการทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับ
ระบบ GFMIS-SOE จ านวน ๕๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเป็นโครงการอื่น จ านวน ๗ โครงการ 
- ส านักงบประมาณอนุมัติให้ สคร. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหาร
จัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกดิความยั่งยืน ผลผลิตการบริหาร
และพัฒนารัฐวสิาหกิจและหลักทรพัย์ของรัฐจากงบลงทุน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ของโครงการดังกล่าว ไปตั้งจ่ายในแผนงานและผลผลติเดียวกัน 
โดยให้เบิกจา่ยในงบด าเนินงาน จ านวน ๑,๒๕๕,๓๐๐ บาท  
งบลงทุน จ านวน ๔,๐๕๔,๕๐๐ บาท และงบรายจา่ยอื่น 
จ านวน ๔๐,๓๕๓,๑๐๐ บาท และในผลผลิตการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น จ านวน 
๑,๕๕๘,๒๐๐ บาท  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ผลผลิตการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ  
งบรายจา่ยอืน่ จ านวน ๔๐,๓๕๓,๑๐๐ บาท ไดแ้ก ่

(๑) โครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. จ านวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- รายงานผลการคดัเลือกบริษัทท่ีปรึกษาต่อผู้บริหาร สคร. 
และลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ วงเงิน
ตามสญัญา จ านวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

- ตรวจรับงานงวดที่  ๑ พร้อมทั้งเบิกเงินตามงวดงานแล้ว 
จ านวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท และก าลังด าเนินการตามงวดงานที่ ๒ 
ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน 
๖๓๐,๐๐๐ บาท 

 

 
 
 

นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล 
ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๑๘ 

     (๒) โครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อบรหิารจัดการข้อมูลกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙๘๕,๐๐๐ บาท 

- ผูกพันสัญญาแล้ว จ านวน ๙๘๕,๐๐๐ บาท 

- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินแล้ว 
จ านวน ๙๘๕,๐๐๐ บาท 

- เสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน 
๙๘๕,๐๐๐ บาท 

 
 

 

นายปัญญส์ุธา รายา 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 
โทร ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๑๒ 

(๓) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการความโปร่งใส งบรายจ่ายอื่น นางสาวสุชีรา เงางาม 



- ๗ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency 
Initiative : CoST) จ านวน ๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท 

-  ผูกพันสัญญาแล้ว จ านวน ๑,๒๗๗,๕๐๐ บาท 
 -  ปัจจุบันได้จ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

เพื่อเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team)  
ตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)  
โดยเริ่มด าเนินการแล้วตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปัจจบุัน
ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว  

- เบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน 
๕๔๗,๕๐๐ บาท 

 

นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๓๑๒๙ 

(๔) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อด า เนินการพัฒนาระบบ 
การจัดการทรัพยากรบุคคล จ านวน ๔,๑๓๖,๘๐๐ บาท 

- ปัจจุบันจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาและลงนามในสัญญาแล้ว  
เมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วงเงินตามสญัญา จ านวน 
๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

- ปัจจุบันตรวจรับงานงวดที่ ๑ พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินแล้ว 
จ านวน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ 
ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เนื่องจากมีขยายสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจ่ายเงินแล้ว
จ านวน ๑,๕๘๐,๐๐๐ 
บาท 

นายสุธารักษ์ ธีรจ์ันทึก 
ผู้อ านวยการส านักนโยบาย
และแผนรัฐวิสาหกิจ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๔๘ 

(๕) โครงการบริหารหลักทรัพย์เชิงรุก : การจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่ไม่มีความจ าเป็นในการถือครอง จ านวน ๙,๕๕๔,๐๐๐ บาท 

-  ผู้บริหาร สคร. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
จ้างและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  

- จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ วงเงินตามสัญญา จ านวน ๙,๕๑๑,๓๐๐ บาท 
ปัจจุบันด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ แล้ว จ านวน ๓,๘๒๐,๕๕๒ บาท 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจ่ายเงินแล้ว
จ านวน ๓,๘๒๐,๕๕๒ 
บาท 

นายวรภพ สระทองจันทร ์
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติการ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ 
ต่อ ๒๑๒๑ 



- ๘ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

(๖) การเพิ่มทุนบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน ๒๑,๕๗๗,๐๐๐ บาท  

 - ด าเนินการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนท้ังจ านวนเรียบร้อยแล้ว 

 - เสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจ่ายแล้วจ านวน 
๒๑,๕๗๗,๐๐๐ บาท 

นางสาวอรรถยา แจงบ ารุง 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๒๐ 

ผลผลติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  
เบิกจ่ายในงบรายจา่ยอื่น จ านวน ๑,๕๕๘,๒๐๐ บาท 

(๑) โครงการการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการให้เอกชน
ร่วมลงทุน จ านวน ๑,๕๕๘,๒๐๐ บาท 

- ปัจจุบันจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาและลงนามในสัญญาแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วงเงินตามสญัญา จ านวน 
๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท 

- ผูกพันสัญญาแล้วจ านวน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท และบริษัท 
ที่ปรึกษาด าเนินการตามสัญญา โดยด าเนินการจัดสัมมนาแล้ว 
จ านวน ๕ ครั้ง ได้แก่  

๑) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
๒) จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๓) จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
๔) จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
๕) จังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

ซึ่งปัจจุบันด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานแล้ว 
- เสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน 
๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
 

นายพลจักร น่ิมวัฒนา 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ 
ช านาญการพิเศษ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๓๒๐๖ 
 

        

        



- ๙ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สคร. 
๑     โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการ

เข้าถึงระบบเทคโนฌลยีสารสนเทศและเครือข่าย สคร. 
จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

งบรายจ่ายอื่น 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

๒     โครงการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 
จ านวน ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

 

งบรายจ่ายอื่น 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

๓     โครงการการศึกษาต้นทุนค่าบริการต่อหน่วยของรัฐวิสาหกิจ
สาขาขนส่ง (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะภายใต้ร่าง
พระราชบัญญัติการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. .... จ านวน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

 

งบรายจ่ายอื่น 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

๔     โครงการการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจและหลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติการก ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. .... 
จ านวน ๗,๗๓๐,๐๐๐ บาท 

 

งบรายจ่ายอื่น 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

๕     โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

งบรายจ่ายอื่น 

- เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
๑๖๘,๐๗๕ บาท 

 



- ๑๐ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

๖     โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือทบทวนพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖  
จ านวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

งบรายจ่ายอื่น 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

๗     โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาระบบค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกจิ  
จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

งบรายจ่ายอื่น 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 

๘     โครงการปรับปรุงระบบแรงจูงใจของพนักงานและกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔,๕๕๙,๐๐๐ บาท 

งบรายจ่ายอื่น 

- ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 



- ๑๑ - 

 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
๑๕ ๖.๑๔  พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจใหม้ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส  
และตรวจสอบได ้

โดยจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
ที่ชัดเจน พร้อมท้ังก าหนด
เป้าหมายและมาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหา 
และฟื้นฟูกิจการ 
ของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา
ทางด้านการเงินและ 
 การด าเนินงานให้เกดิผล
ในทางปฏิบัติ ตลอดจน 
พิจารณาความจ าเป็น  
ในการคงอยู่ของรัฐวิสาหกิจ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อให้รัฐวิสาหกิจ
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
ของรัฐในการพัฒนา
ประเทศและพัฒนากลไก
การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ

 - - โครงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 

- คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๙ มมีติดังนี ้

๑) คนร. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งจัดท าแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ ๕ ปี ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒ โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อเป็นแผนแม่บท (Roadmap) ที่ชัดเจนในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจต่อไป โดยให้เสนอ คนร. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเร็ว 

๒) คนร. รับทราบความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ....  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ
หลักการร่างพระราชบัญญตัิดังกลา่ว และปัจจุบันอยูร่ะหว่าง
การตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ คนร.  
ได้เห็นชอบกรอบระยะเวลาการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตามที่คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติเสนอ โดยเห็นควรให้มีการผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่
การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแห่งชาติภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

๓) การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐ (Multi – Stakeholder Group) ส าหรับโครงการ

  

นายสุธารักษ์ ธีรจ์ันทึก  
ผู้อ านวยการส านักนโยบาย
และแผนรัฐวิสาหกิจ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๓๑๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๒ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิด 
การแข่งขันที่เป็นธรรม 
ค านึงถึงประโยชน ์
ของประเทศส่วนรวม 
คุ้มครองผู้ใช้บริการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถ ให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเป็นมาตรฐาน
รวมทั้งมีการบริหารจดัการ
หนี้ท้ังในส่วนท่ีรัฐบาล 
และรัฐวสิาหกิจรับภาระ
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธภิาพ 
เพื่อลดภาระทางการคลัง 

ความโปร่งใสในการก่อสรา้งภาครฐั (CoST) 
๓.๑) คนร. รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เกีย่วกับผลการประชุมคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี  
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทีเ่ห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งคณะกรรมการ
เปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสรา้งภาครัฐ (Multi-Stakeholder 
Group : MSG) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการเปิดเผยข้อมลู
โครงการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency 
Initiative : CoST) ให้มีเพียงคณะเดยีว โดยมปีลดักระทรวงการคลัง
เป็นประธาน และให้กรมบัญชีกลางเป็นเลขานุการ  
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมลูของโครงการก่อสร้างภาครัฐ  
ทั้งภาคราชการและภาครัฐวิสาหกจิ มีมาตรฐานและแนวทาง 
ที่เป็นระบบ รวมทั้งกระทรวงการคลังโดยกรมบญัชีกลางยังเป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและรักษาการ 
ตามระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(๒) คนร. มีมติยกเลิกค าสั่ง คนร. ที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
MSG อย่างไรก็ตาม เพื่อเกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  
จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ MSG ชุดเดิมท าหน้าที ่
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(CoST) ของภาครัฐวิสาหกิจไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ชุดใหม่จะเริ่มด าเนินการ 

๓) คนร. มีมติเห็นชอบในหลักการการก าหนดทักษะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวสิาหกิจ (Skill Matrix)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
เพื่อน ามาใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ
ให้สอดคล้องกบัความต้องการและสมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
ของแต่ละรัฐวสิาหกิจ โดยมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
จัดท า Skill Matrix ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีของกรรมการ 
โดยพิจารณาจากความรู้ทางการศกึษาและประสบการณ์การ
ท างานในสาขาด้านต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านบัญชี  
ด้านกฎหมาย เป็นต้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ
และกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณากอ่นส่งให้ สคร. ภายในวันท่ี 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจควรมี
การพิจารณาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่กรรมการทั้งคณะ
ยังขาดอยู่ เพื่อให้กรรมการรัฐวสิาหกิจท้ังคณะมีคณุสมบัติ
ครบถ้วนทุกด้านที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รวมทั้งเพื่อให้ได้
กรรมการรัฐวสิาหกิจที่มีคณุสมบัตติอบสนองต่อวิสัยทัศน ์
และยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
และขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วย 

๔) คนร. ได้รับทราบผลการด าเนนิงานตามแผนการแก้ไข
ปัญหาของรัฐวิสาหกจิทั้ง ๗ แห่ง ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจเสนอ โดยรัฐวิสาหกิจ
ในภาพรวมมีความคืบหน้าในการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๕.๑ คณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ  
(Multi-Stakeholder Group) ส าหรับโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) (คณะอนุกรรมการ MSG) 

 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข 
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล



- ๑๔ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
- คณะอนุกรรมการ MSG ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มมีติรับทราบความคืบหน้า 
การด าเนินงานส าหรบัโครงการความโปร่งใสในการกอ่สร้างภาครัฐ 
(CoST) ของ บมจ. ทอท. และความคบืหน้าการแต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) พร้อมทั้งเห็นชอบการน าโครงการ
ทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มูลค่าโครงการรวม ๓๑,๑๓๗ 
ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าร่วม
โครงการ CoST และน าเสนอ คนร. เพื่อพิจารณาต่อไป 

- คณะอนุกรรมการ MSG ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้

๑) รับทราบผลการพิจารณาของ คนร. ที่เห็นชอบให้
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของ กทพ. ด าเนินการ
ตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 

๒) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน 
การทุจรติแห่งชาต ิครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) ได้เสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการตามโครงการ
ความโปร่งใสในการก่อสรา้งภาครฐั (CoST) ของประเทศไทย 
ให้มีคณะเดียวและมีข้อสั่งการให้มคีณะกรรมการเปดิเผยข้อมูล
โครงการก่อสร้างภาครัฐ (MSG) ของประเทศไทยเพียงคณะเดียว 
และมอบให้ปลัดกระทรวงการคลัง แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธาน และให้กรมบัญชีกลางเป็นเลขานุการ 

๓) รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานส าหรับ
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)  
ของ บมจ. ทอท.  

รัฐวิสาหกิจ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๓๖ 

 



- ๑๕ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
๔) เห็นชอบผลการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล

โครงการก่อสร้างภาครัฐของคณะท างานตรวจสอบข้อมลู 
(Assurance Team) โดยมีข้อสังเกตให้ท่ีปรึกษา TDRI 
ประสานงานกับคณะท างาน CoST ของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ (บมจ. ทอท.) เพื่อด าเนนิการปรับปรุงการเปดิเผย
ข้อมูลตามข้อสังเกตของที่ปรึกษาต่อไป 
๑๕.๒ คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดต้ังบรรษัทวสิาหกจิแห่งชาติ  
(คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดต้ังบรรษัทฯ) 

- คณะอนุกรรมการเตรยีมการจดัตั้งบรรษัทฯ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มมีติเห็นชอบ
ให้คณะท างานเตรียมการจัดตั้งและก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
บรรษัทวิสาหกจิแห่งชาติและคณะท างานปรับปรุงกฎระเบียบ 
ที่ใช้กับบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติและหน่วยงานภายใต้บรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติจดัท าแผนการด าเนินงาน (Roadmap)  
เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะท างานให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอร่างพระราชบัญญตั ิ
การพัฒนาการก ากับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้ 

- คณะอนุกรรมการเตรียมการจดัตั้งบรรษัทฯ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ได้รับทราบมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบ 
ในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแล 
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพจิารณา นอกจากนีย้งัไดม้ีมติเหน็ชอบมอบหมายให้  

 นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 
นิติกรช านาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๒๑๓๖ 

 



- ๑๖ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
(๑) นายรพี สุจริตกลุ  

กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

(๒) นายวิรไท สันติประภพ  
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

(๓) นายบรรยง พงษ์พานิช  
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 

(๔) นางพรรณขนิตตา บุญครอง  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

ในการเข้าร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกับคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์
ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัตติามที่คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบไว ้

- กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ นางศิริพร เหลืองนวล 
ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง เข้าเป็นผู้ช้ีแจงต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เพิ่มเตมิอีก ๑ คน โดยปจัจุบันคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยู่ระหว่างการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิดังกล่าว 

     ๑๕.๓ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ  
(คณะอนกุรรมการกลั่นกรองฯ) 

- คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
มีมตไิด้รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปญัหา 
ของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๗ แห่ง ตามทีค่ณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจเสนอ โดยรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
มีความคบืหนา้ในการด าเนินงานเปน็ไปตามเปา้หมาย สามารถสรุป

 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา 
รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ  
โทร. ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๗ 
ต่อ ๒๑๑๑ 



- ๑๗ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ได้ดังนี ้

(๑) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (ธพว.) 

คนร. รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาของ ธพว. โดย ธพว. มีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ดีขึ้น 
ทั้งในส่วนของการปล่อยสินเช่ือใหม่ และยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกดิ
รายได้ (NPLs) ซึ่งเป็นไปตามเปา้หมายของแผนการแกไ้ขปัญหา  
ทั้งนี้ หาก ธพว. มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จะพิจารณาน าเสนอ คนร.  
ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ท าหนา้ที่ก ากับและตดิตามการด าเนนิงาน
ของ ธพว. ตามปกติต่อไป 

(๒) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 
คนร. รับทราบความคืบหน้าการจดัตั้งบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ (AMC) ที่ได้จัดตั้งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
ซึ่ง ธอท. ได้ก าหนดวันโอนสินทรพัย์ (NPF) ไปยัง AMC ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง
พิจารณารายละเอียดการเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน 
ของ ธอท. และให้ ธอท. เร่งหาพันธมิตรที่มีความเช่ียวชาญ 
ในการบริการสินเชื่ออิสลามโดยเรว็ 

(๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
- คนร. รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานของกรมการขนส่ง

ทางบก (ขบ.) ในเรื่องการปฏิรูปการเดินรถโดยสารทั้งระบบ 
ในภาพรวม โดยยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ 



- ๑๘ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ส่งผลใหม้ีการแยกบทบาทระหว่างผู้ก ากับดูแลการให้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ (Regulator) และผู้ให้บริการเดินรถ 
(Operator) ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้ ขบ. เป็นผู้ก ากับ
ดูแล (Regulator) และให้ ขสมก. เป็นเพียงผู้ให้บริการเดินรถ 
(Operator) เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่เพียงพอ  
มีคุณภาพ และมีความปลอดภยัในการเดินทาง ท้ังนี้ ปัจจุบัน 
ขบ. อยู่ระหว่างการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสาร และก าหนด
เส้นทางการเดินรถให้แก่ ขสมก. โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ในส่วนของการจดัซื้อรถโดยสาร
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน ขสมก.  
คาดว่าจะรับรถได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และให้บริการ
ได้ตั้งแตต่้นปี ๒๕๖๐  

- คนร. มอบหมายให้ ขสมก. เร่งจดัหารถโดยสารที่มีคณุภาพ
อย่างเพียงพอและประเมินความคุม้ค่าของรถแต่ละประเภท 
รวมทั้งน าร่องให้น ารถโดยสารไฟฟ้ามาใช้ และให้มีการวิจัยพัฒนา
เพื่อต่อยอดต่อไป ตลอดจนให้ ขสมก. แยกแก้ไขปัญหาออกเป็น 
๒ ส่วน ทั้งในการแกไ้ขหนี้ท่ีมีอยู่เดิม และการสร้างรายไดใ้นอนาคต
เพื่อสามารถเลีย้งตัวเองได้ โดยก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน 

(๔) บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (บกท.) 
คนร. รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหา

ของ บกท. โดย บกท. มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามล าดบั  
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้และสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของ บกท. โดยการเริ่มน าระบบ Revenue 



- ๑๙ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
Management System (RMS) และระบบ Network Management 
System (NMS) มาใช้ในการด าเนนิงาน 

 
(๕) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

คนร. รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ของ รฟท. ในการด าเนินการของคณะท างานก ากับตดิตามการ
พัฒนาท่ีดินที่ไม่ใช้เพื่อการเดินรถ (Non-core) ของ รฟท.  
ได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่เบื้องต้นที่ใช้ในการจัดท าแผนการพัฒนา
ที่ดิน Non-core (Roadmap)  ซึง่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มอบหมายให้ รฟท. สร้างความชัดเจน
ถึงอ านาจหน้าที่และพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 
น าเสนอ คนร. ในการประชุมครั้งถัดไป 

(๖) – (๗) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที.)  
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (บมจ. กสท.) 

คนร. รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ของ บมจ. ทีโอที. และ บมจ. กสท. โดยให้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๒ แห่ง 
เร่งจัดตั้งบริษัทลูกที่รัฐถือหุ้น ๑๐๐% จ านวน ๓ บริษัท ได้แก่ 
โครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ โครงข่ายบรอดแบนด์
ระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมลูอินเตอร์เนต็ โดยใหส้ามารถ
เริ่มประกอบกิจการไดภ้ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมและรัฐวสิาหกิจ 
ทั้ง ๒ แห่ง แกไ้ขปญัหาองคก์รใหไ้ดโ้ดยเรว็ นอกจากนี้ ในป ี๒๕๖๐ 



- ๒๐ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
คนร. ไดม้ีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานและกรอบระยะเวลา
ตามแผนการแก้ไขปญัหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๗ แห่ง  
และมอบหมายให้กระทรวงการคลงัน าแผนการแก้ไขปญัหา
องค์กรดังกล่าว ไปใช้ประกอบการจดัท าตวัช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
ในการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วย 
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจทัง้ ๒ แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติ คนร. 
โดยกระทรวงดิจติัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าชับให้ บมจ. 
ทีโอที และ บมจ. กสท. น าเสนอขอ้เสนอการจดัตั้งบริษัทลูก 
ทั้ง ๓ แห่ง ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไข
รัฐวิสาหกิจพิจารณาต่อไป 

๑๖ ข้อ ๖.๑๔   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) 
๑. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้

๑.๑ เห็นชอบการปรับปรุงรายการโครงการภายใต้กิจการตามแผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘  
– ๒๕๖๒ (Project Pipeline) โดยเพิ่มเติมจ านวน ๗ โครงการเข้ามา 
อยู่ใน Project Pipeline ได้แก่  

- โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถ Airport 
Rail Link ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

- โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า ช่วงบางนา – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูิ ของส านักงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

- โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า ช่วงศาลาว่าการ

- นายพลจักร นิ่มวัฒนา 
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 
ช านาญการพิเศษ 

โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ 
ต่อ ๓๒๐๖ 



- ๒๑ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
กรุงเทพมหานคร ๒ – ถนนโยธี ของ กทม. 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการน้ าเสีย 
เคหะชุมชนร่มเกล้าของ กทม. 

- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน 
 – นครสวรรค์ ของกรมทางหลวง 

- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 
ของกรมการแพทย ์

- โครงการศูนย์เฝ้าระวังและกักแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
โรคตดิต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อรา้ยแรงของกรมควบคุมโรค 

จากการปรับปรุง Project Pipeline ข้างต้น ท าให้ปัจจุบัน 

มีโครงการที่อยู่ใน Project Pipeline จ านวนทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ  

มีวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดมิ ๑,๕๗๖,๕๒๙.๒๗ ล้านบาท  

เป็น ๑,๖๖๒,๘๗๖.๕๔ ล้านบาท และมีโครงการที่มีมูลค่า 

เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จ านวน ๑๒ โครงการ มลูค่าวงเงินลงทุน

กว่า ๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า

รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

น าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาได้ 

ในปี ๒๕๖๐ 

๑.๒ รับทราบผลการติดตามความคืบหน้าของ ๕ โครงการ 

ที่ด าเนินการตามมาตรการ PPP Fast Track ดังนี ้

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) 



- ๒๒ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
และโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลือง (ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง) 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอการเข้าร่วมลงทุน 

ของภาคเอกชน ซึ่งมีก าหนดให้เอกชนจัดส่งข้อเสนอในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินส่วนตอ่ขยาย (ช่วงหัวล าโพง 

 – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการส่วนต่อขยาย 

และคณะกรรมการก ากับดูแลของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรัชมงคล 

(ช่วงหัวล าโพง – บางซื่อ) ในการพิจารณาแนวทางการเดินรถ

ร่วมกันเป็นโครงการข่ายเดียว (Through Operation) ก่อนการเจรจา

ร่วมกับผูร้ับสมัปทานเดินรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลต่อไป ตามค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๒/๒๕๕๙ 

- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน  

– นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ได้น าเสนอ

คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาในการประชุมครั้งนี้  

โดยคณะกรรมการนโยบายฯ รบัทราบผลการศึกษาและวิเคราะห์

โครงการและมอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งสร้างความชัดเจน 

ในประเดน็ข้อกฎหมายโดยเร็ว เพื่อให้โครงการทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมืองสายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ ่

 - กาญจนบุรี สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่ก าหนดต่อไป 



- ๒๓ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายฯ ไดร้ับทราบข้อเสนอ 

แนวทางการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในประเทศไทย 
ของคณะท างานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศภายใตค้ณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public – Private 
Steering Committee) 

๑๗ ข้อ ๖.๑๔    การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแล 
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
- คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
มีความเห็น ดังนี ้
 ๑. ในการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติให้คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจตามร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมและจัดล าดับการโอนหุ้นท่ีกระทรวงการคลังถือ
ในรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนสภาพทุนเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัท
ตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกจิ 
 ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนดยุทธศาสตร์

รัฐวิสาหกิจ และมหีน้าท่ีก ากับดูแลบรรษัทวสิาหกิจแห่งชาติ
และรัฐวสิาหกิจทั้งระบบ เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ
ภายใต้บรรษัทวิสาหกจิแห่งชาติสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ 
 ๓. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการของบรรษัท

วิสาหกิจแห่งชาติ และป้องกันการแทรกแซงในระยะแรก กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ 
ต้องมีคณุสมบัตสิามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗  
ต่อ ๓๑๒๐ 



- ๒๔ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบหลักการรา่งกฎหมายพฒันารัฐวสิาหกจิตามที่กระทรวง 

การคลังเสนอ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้แก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็น
ของคณะรัฐมนตร ีและให้รบัความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบญัญัตแิห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานติิบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป 
 ๒. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลา

ของร่างกฎหมายดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
 ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณ 

ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
๑๘ ข้อ ๖.๑๔    การจัดต้ังกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

(Thailand Future Fund : TFF) 
- คณะรัฐมนตรมีีมตเิมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี ้
 (๑) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลัง

และหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องรับความเหน็ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ส านักงบประมาณ  
และธนาคารแห่งประเทศไทย ไปพิจารณด าเนินการต่อไป 
 (๒) ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (กองทุนฯ) อย่างรอบคอบ 

 นายชาญวิทย์ นาคบุร ี
รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ  
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ 
ต่อ ๓๑๕๑ 



- ๒๕ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
โดยค านึงถึงความพร้อมและความเปน็ไปได้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่จะเข้ามาอยู่ในกองทุนฯ ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วข้อง มีการก าหนดมลูค่าที่แท้จริง
ของโครงการ และมีการก าหนดเง่ือนไข การแบ่งผลประโยชน์
ระหว่างหน่วยงานเจา้ของโครงการและกองทุนฯ เพื่อให้ด าเนินการ
ออกขายหนว่ยลงทุนให้แก่บุคคลทั่วไปสามารถด าเนนิการไดภ้ายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว และสามารถ
ด าเนินการไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. ๘/๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ที่ก าหนดให้บริษัทจัดการต้องเข้าท าสญัญา
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใน ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบยีนกองทุนรวม โดยคิดมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของมลูค่าทรัพยส์ินรวมของกองทุนรวม 
- คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและก ากับการด าเนินงาน
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
(คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ) ในการประชุมครั้งท่ี  
๙/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติ ดังนี ้

๑) เห็นชอบร่างสญัญาจดัการกองทุนฯ ที่ปรับปรุงใหม่  
พร้อมท้ัง มอบหมายให ้สคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 
ด าเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
อนุมัติการจ้างบริษัทจัดการฯ รวมถึงมอบหมายให ้
ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
โครงการ และประธานคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ 
เป็นผู้ลงนามในสัญญาจดัการกองทุนฯ 

๒) เห็นชอบกรอบค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการจัดตั้งกองทุนฯ 
พร้อมท้ัง มอบหมายให้ฝา่ยเลขานกุารฯ ด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 



- ๒๖ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
๓) รับทราบเอกสารขอจดัตั้งกองทุนฯ 
๔) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา  

ร่างพระราชบญัญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนฯ อีกครั้ง
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
- คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ ในการประชุมครั้งท่ี  
๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ มมีติ ดังนี ้

๑) รับทราบโครงสร้างและรูปแบบของกองทุนฯ พร้อมท้ัง
มอบหมายให้ สคร.ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็น 
ของกรรมการเพื่อเตรยีมการจัดตั้งฯ พิจารณาต่อไป 

๒) เห็นชอบร่างพระราชบัญญตัิกองทุนเพื่อการสนับสนุน
กองทนุฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ
น าเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓) มอบหมายใหฝ้่ายเลขานุการฯ แจ้งความคืบหน้าให้
กระทรวงคมนาคมทราบ เพื่อประสานงานกับ กทพ. และ ทล.  
พร้อมทั้งขอให้กระทรวงคมนาคมแจ้งโครงการที่จะน าเข้าสู่
กองทุนฯ มายัง สคร. ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2559  
เพื่อให้สามารถจัดตั้งและระดมทุนผ่านกองทุนฯ ได้โดยเร็ว 
- คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุน
กองทุนฯ และส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับฟังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะพิเศษและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไปประกอบพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานติิบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบญัญตัิแห่งชาติต่อไป 



- ๒๗ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
- คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ ในการประชุมครั้งท่ี  
๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ มมีติ ดังนี ้

๑) เห็นชอบโครงสรา้งและรูปแบบของกองทุนฯ และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
จัดตั้งฯ ไปพิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒) เห็นชอบแนวทางการด าเนินการในการเข้าท าสัญญา 
โอนขายรายได้ในอนาคต (Revenue Transfer Agreement : 
RTA) โดยให้ ทล. เป็นผูเ้ข้าท าสญัญา RTA พร้อมมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ ทล. พิจารณาประเด็นด้านกฎหมาย
ก่อนน าเสนอรองปลดักระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพย์สิน พิจารณาก่อนด าเนนิการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๔) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
จัดตั้งฯ ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๑๙ ข้อ ๖.๑๔ 

 
 
 
 
 

 

   การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกองทนุรวมวายุภักษ์ ๑ 
- คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์  

(คณะกรรมการก ากับฯ) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้
 (๑) รับทราบผลการหารือ 
 (๒) รับทราบขั้นตอนการด าเนินการเพื่อรองรับการลงทุนใน

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand 
Future Fund : TFF) ของกระทรวงการคลัง และเห็นชอบ 
ให้บริษัทจัดการกองทุนเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขโครงการ
ต่อไป 

- นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา 
รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ  
โทร. ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๗ 
ต่อ ๒๑๑๑ 



- ๒๘ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 (๓) เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการกระจายหน่วยลงทุน

ประเภท ก. ของกองทุนฯ ให้แก่นักลงทุนท่ัวไปกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
- คณะกรรมการก ากับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมตดิังนี ้
 (๑) รับทราบผลการหารือ 
 (๒) รับทราบรายงานผลการซื้อหุ้นบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 
 (๓) อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการหุ้นบริษัท บีซีพีจี จ ากัด 

(มหาชน) รวมถึงหลักทรัพย์ที่อาจได้มาตามสิทธิจากการลงทุนใน
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ในอนาคต 
ให้อยู่ภายในกรอบการจดสัดส่วนเดิมตามมติคณะกรรมการก ากับฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ และให้บริษัทจัดการน าเสนอคณะกรรมการการ
ลงทุนเพือ่พิจารณาในรายละเอียดต่อไป ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
 (๔) เห็นชอบให้การลงทุนของพอร์ตการลงทุนเชิงรุก (VACT) 

สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มาตามสิทธจิากการลงทุนของ VACT 
แต่เป็นหลักทรัพย์ทีไ่ม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและสามารถใช้กรอบ
การค านวณเพื่อเปน็เกณฑม์าตรฐานส าหรับการวัดผลการด าเนินงาน
ในระยะยาวตามกรอบการลงทุนปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการ 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการลงทุน และจะน าเสนอ 
ถึงผลกระทบตอ่การวดัผลการด าเนนิงานเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
- คณะกรรมการก ากับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข



- ๒๙ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
การเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. และการแก้ไขหนังสือช้ีชวน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง ตามที่ 
ที่ปรึกษาน าเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการก ากับฯ บริษัทจัดการ และที่ปรึกษาร่วมกัน
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ด าเนินการออกและเสนอขาย
หน่วยลงทุนประเภท ก. ประสบความส าเร็จต่อไป รวมถึงรับความเห็น
และข้อสังเกตของคณะกรรมการก ากับฯ ไปด าเนินการต่อไป 

๒๐ ข้อ ๖.๑๔    การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวสิาหกิจ 
- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวสิาหกิจ (รัฐวิสาหกิจปี
ปฏิทินจ านวน ๑๑ แห่ง และรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จ านวน 
๓๕ แห่ง) ในเบื้องต้น ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีผลการเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม เท่ากับ ๑๘๗,๑๙๙ ล้านบาท หรอืร้อยละ ๖๓.๐๒ 
ของแผนงบลงทุนทั้งปี จ านวน ๒๙๗,๐๖๖ ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดเป้าหมายการเบิกจา่ยงบลงทนุของรฐัวิสาหกจิที่ร้อยละ ๙๕) 
- สคร. ได้มีการจดัประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวสิาหกิจ 
จ านวน ๑๗ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีรองนายก 
รัฐมนตรี (นายสมคดิ จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบาย
ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งดังนี ้
 ๑) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี ๒๕๕๙  

ให้มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 ๒) ขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งท าแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี 

๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็นโครงการปกตแิละโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ให้เลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front Load) 
ทั้งนี้ ขอให้เน้นการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐  
ให้มากข้ึน 
 ๓) มอบหมายให้ สคร. แจ้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ติดตาม

- นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ ์
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์  
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ 
ต่อ ๓๑๕๖ 



- ๓๐ - 

 

ล าดับ นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี/

คสช. 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตรี การด าเนินงาน 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ วันที ่ สาระ 
ส าคัญ 

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
การเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพิจารณาผลการเบิกจา่ย
งบลงทุนเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวสิาหกจิ 
- คณะรัฐมนตรมีีมตเิมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบ
กรอบงบลงทุนประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๕๒๐,๙๘๐ ล้านบาท 
โดย สคร. ตดิตามรัฐวิสาหกิจในก ากับดูแลจ านวน ๔๕ แห่ง
วงเงินจ านวน ๓๗๒,๖๖๑ ล้านบาท ซึ่งไม่รวมบริษัทในเครือ 
ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ 
 
- รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคดิ จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และคณะผู้บรหิาร สคร. ไดต้รวจเยี่ยม 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมือ่วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โดย สคร. ได้รายงานความคืบหนา้การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 
ของรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ และกรอบงบลงทุน
ประจ าปี ๒๕๖๐ ที่ สคร. ตดิตาม พร้อมทั้งรายงานข้อมูล
โครงการขนาดใหญ่ที่จะเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front Load) 

๒๑ ข้อ ๖.๑๔    การติดตามการน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
- สคร. ได้ติดตามการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นรายเดือน 
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีการก าหนดจ านวนเงินน าส่งเงิน 
รายได้ในเอกสารงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๑๓๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ประกอบด้วย รัฐวสิาหกิจจ านวน ๓๖ แห่ง และกิจการที่
กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จ านวน ๑๘ แห่ง 
ทั้งนี้ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มียอดเงินน าส่งรายได้แผ่นดินสะสม 
จ านวน ๔๒,๙๗๔.๙๓ ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ ๓๒.๘๑ ของเป้าหมาย
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และสูงกว่า
ประมาณการสะสม ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน 
๑๑,๔๒๘.๐๒ ล้านบาท 

- นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ ์
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการพิเศษ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗
ต่อ ๓๑๕๖ 



- ๓๑ - 

 

 


