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ขาวประชาสัมพันธ
ผลการประชุมคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2553 รุกคืบ
แผนฟนฟู รฟท. ขสมก. อยางเปนรูปธรรม และผลักดันรัฐวิสาหกิจใชภาวะบาทแข็ง
ชวยรัฐประหยัดงบประมาณ
นายไตรรงค สุ ว รรณคี รี รองนายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยเศรษฐกิ จ เป ด เผยหลั ง การประชุ ม
คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ณ
ทําเนียบ วา สคร. ในฐานะเลขานุการฯ ไดผลักดันวาระตางๆ เขาที่ประชุม เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ
ของรัฐวิสาหกิจเปนไปอยางโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน พรอม
นําเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจแตละแหง เพื่อใหการดําเนินงานมีความ
คลองตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ประชุม กนร. ไดมีมติดังนี้
1. ใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 ภายใตกรอบวงเงินจํานวน 1,251.159 ลานบาท จากที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนสําหรับบริการ
สาธารณะจํานวน 1,578.769 ลานบาท โดยใหรับขอสังเกตุของสํานักงบประมาณ ในการพิจารณา
ปรับลดวงเงินหากวงเงินบางสวนซ้ําซอนกับวงเงินอุดหนุนของภาครัฐในการดําเนินมาตรการลด
ภาระคาครองชีพประชาชน (โครงการรถเมลฟรี)
2. ใหการประปาสวนภูมิภาคไดรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
จํานวน 382.531ลานบาท จากที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนสําหรับบริการสาธารณะจํานวน 1,356.618
ล า นบาท เนื่ อ งจากได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสมมุ ติ ฐ านการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากกลุ ม ผู ใ ช น้ํ า และ
ปรับปรุงหลักการการคํานวณวงเงินการขอรับการอุดหนุน
3. เพื่อใหการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อพลิกฟนฐานะทางการเงินของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนไป
ที่ประชุมจึงไดมีมติใหแตงตั้งกรรมการเพิ่มใน
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการติดตามการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคม เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานใหมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น อีกทั้งให
เรงดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางการบริหารจัดการของ รฟท. และแผนการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานระบบรางเพื่อใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว

4. ในเรื่องการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อพลิกฟนฐานะทางการเงินขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ที่ประชุมไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการโดยมีหนาที่ในการศึกษาบทบาทของ ขสมก.อยางเปน
มหภาคในฐานะที่เปนสวนหนึ่งหรือ feeder ของระบบขนสงมวลชน (mass transit) ในกรุงเทพใน
ภาพรวม ที่จะมีระบบขนสงแวดลอมเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมายเชน รถไฟฟา การตอขยายเสนทาง
ตางๆ อันเปนการศึกษาคูขนานกับ บาทบาทของ ขสมก.ในฐานะที่เปนระบบขนสงแยกตางหากไม
มีค วามเชื่อ มโยงกั บ ระบบอื่น ๆ ทั้ ง นี้ไ ด ม อบหมายให น ายจั ก รมณฑ ผาสุ กวนิ ช ที่ ปรึ ก ษารอง
นายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) เปนประธาน
ในสวนของผลการเบิกจายงบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจในป 2553 รัฐวิสาหกิจไดรับอนุมัติ
งบลงทุนทั้งสิ้น 240,523 ลานบาท โดย ณ เดือนกันยายน รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจายงบลงทุนได 121,199
ลานบาท (คิดเปนรอยละ 50.39 ของวงเงินอนุมัติทั้งหมด) และสูงกวาเปาหมายการเบิกจายประมาณ
49,175 ลานบาท ทั้งนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจที่ใชปบัญชีเปนปปฏิทินอีก 11 แหง ซึ่งจะเหลือระยะเวลาการ
เบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีก 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2553) โดยปกติรัฐวิสาหกิจในกลุมป
ปฏิทินจะสามารถเบิกจายงบลงทุนไดประมาณรอยละ 90 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะสงผลใหใน
ปงบประมาณ 2553 รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจายงบประมาณได 194,359 ลานบาท หรือรอยละ 81 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
นอกจากนั้น ยังไดผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเรงเบิกจายงบลงทุนที่ใชเงินตราตางประเทศ (Import
content) ในชวงที่เงินบาทแข็งคา ซึ่งจากการแข็งคาของคาเงินบาทอยางตอเนื่อง นับไดวาเปนผลดีตอ
รัฐวิสาหกิจเปนอยางมาก เพราะจะสามารถประหยัดงบประมาณจาการลงทุนไดอยางมหาศาล สคร. จึง
ไดเดินสายพบรัฐวิสาหกิจพรอมทั้งไดมีหนังสือแจงไปยังรัฐวิสาหกิจใหดําเนินการเรงเบิกจายงบลงทุน
ในสวนของ Import content เนื่องจากรัฐวิสาหกิจขนาดใหญหลายแหงไดมีงบลงทุนในสวนของ Import
content สูง หากรัฐวิสาหกิจสามารถเรงการเบิกจายลงทุนในไตรมาสที่ 4 ป 2553 และป 2554 ใหทัน
ในชวงที่คาเงินบาทที่ 30 บาทตอดอลลาร จะสงประหยัดงบประมาณไดทั้งสิ้นกวา 13,626.14 ลานบาท
หรือรอยละ 8.56 ของงบลงทุนในสวนของ Import content ทั้งหมด มากไปกวานั้น หากรัฐวิสาหกิจ
สามารถเรงการเบิกจายลงทุนในไตรมาสที่ 4 ป 2553 และป 2554 ใหทันในชวงที่คาเงินบาทที่ 29 บาท
ตอดอลลาร จะสงประหยัดงบประมาณไดทั้งสิ้นกวา 18,505.68 ลานบาท หรือรอยละ 11.62 ของงบ
ลงทุนในสวนของ Import content ทั้งหมด นอกจากนั้น สคร. จะดําเนินการรวมสํานักงบประมาณปรับ
สมมุติฐานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสวนของ Import content ที่ใชเงินงบประมาณของ
รัฐวิสาหกิจใหม โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29 – 31 บาทตอดอลลาร คาดวา รัฐวิสาหกิจจะสามารถชวย
รัฐบาลประหยัดงบประมาณไดเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก
นายสมชัย สัจจพงษ ผอ.สคร. กลาวเพิ่มเติมวา สคร. จะถายทอดแนวนโยบายจากมติที่ประชุม
ไปยังผูบริหารรัฐวิสาหกิจแตละแหงเพื่อจะไดสามารถนําไปวางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดย สคร.จะประสานกับรัฐวิสาหกิจเพื่อติดตาม วิเคราะห และรวม
แกไขปญหา ตลอดจนสนับสนุนการทํางานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เนนความโปรงใส และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก
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