
รายช่ือกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังที่เข้าร่วมการสัมมนากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ 

เมื่อพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ส่านักงานปลัดกรทรวงการคลัง 
-------------------------------------- 

ผู้บริหารระดับสูง ท่ีเข้าร่วมสัมมนาฯ 
๑. นายสมหมาย ภาษี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานการสัมมนาฯ 

๒.  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

 

  

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่่ากว่าร้อยละ ๕๐   
ทีเ่ข้าร่วมสัมมนาฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

๑. นายประสิทธิ์   สืบชนะ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ 
๒.  นายจุมพล  ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๓. นายนรินทร์   กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๔.  นายประภาศ  คงเอียด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๕. นางพรรณขนิตตา  บุญครอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๖. นางอัญชลี  เต็งประทีป ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๗. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๘. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง 
๙. นายจิระ  พันธ์คีรี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

๑๐. นายสันติ  อ่ าศรีเวียง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กรมธนารักษ์ 
๑. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ 
๒. นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา

ด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า 
๓. นายวรเชษฐ์  ทับทิม ผู้อ านวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาครักษาการ 

ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ 

 
 

/กรม... 
 



-๒- 
 
กรมบัญชีกลาง 
๑. นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการ 

ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี 
๒. นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๓. นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล คลังเขต ๔ 
๔. นางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต ๖ 
 

กรมศุลกากร 
๑. นายยุทธนา  หยิมการุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม 

ทางศุลกากร 
๒. นายจ าเริญ  โพธิยอด รองอธิบดีกรมศุลกากร 
 

กรมสรรพสามิต 
๑. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 
๒. นายสมเดช  ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
๓. นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
 

กรมสรรพากร 
๑. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี 
๒. นายพิพัฒน์ ขันทอง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 
๓. น.ส. วัชราภรณ์  มาตยานันท์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้รักษาการ 

ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) 

๔. นายวีระวุฒิ  วิทยกุล รองอธิบดีกรมสรรพากร 
๕. นายรณวัตร  สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร 
๖. นายสมชาย  แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร 
 
 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
๑. นายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ 
๒. นายวิสุทธิ์  จันมณี ผู้อ านวยการส านักจัดการหนี้ ๑ รักษาการในต าแหน่ง 

ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ 
๓. นายธีรัชย์  อัตนวานิช รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๑. นางสาวบัณฑรโฉม  แก้วสอาด ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง 
๒. นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
๓. นายลวรณ  แสงสนิท ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน 
๔. นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๕. นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อ านวยการส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบัน

การเงิน 
 

บุคคลภายนอกท่ีเป็นกรรมการในสัดส่วนของกระทรวงการคลัง 
๑. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ อดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจ

การคลัง 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๑. นายกุลิศ  สมบัติศิริ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๒. นางปานทิพย์  ศรีพิมล รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
๓. นางสาวรสา  กาญจนสาย ผู้อ านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ 
๔. นายชาญวิทย์  นาคบุรี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
๕. นางสาวปิยวรรณ  ล่ามกิจจา ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
๖. นางสาวสุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก ากับหลักทรัพย์ของรัฐ 
๗. นางสาววรชยา  ลัทธยาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ิมมูลค่ารัฐวิสาหกิจ 
 

 
เริ่มการประชุมสัมมนาเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานการสัมมนากล่าวเปิดการสัมมนา
และมอบนโยบายแก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  และกิจการที่รัฐถือหุ้น 
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(๑) กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและ
กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 

(๒) การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจและส่งเสริมองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
(Good  Corporate Governance) 

(๓) ให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังดูแลติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน มอบ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งติดตามให้มีการน าไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(๓) การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (Holding Company) เพ่ือก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มี
ความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

(๔) ให้พิจารณาความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจต่อกรรมการ และไม่ให้เป็นกรรมการที่ใดที่หนึ่ง
นานเกินไปควรมีการเปลี่ยนแปลงให้บ่อยขึ้น 
 

ในล าดับถัดไปผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ชี้แจงถึงบทบาท
หน้าที่ของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐ ดังนี้ ให้เข้าใจถึงหน้าที่ของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนในการก ากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งนี้ควรให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยหากท่านเป็น

ประธานกรรมการต้องไม่เป็นอนุกรรมการชุดใดอีก การก ากับดูแลการเสนอแต่งตั้งอดีตผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจจะต้องพ้นจากต าแหน่งแล้วอย่างน้อย ๑ ปี 

- การยื่นบัญชีทรัพย์สินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- การลาออกต้องมีหนังสือขออนุมัติปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบก่อนแจ้งประธานกรรมการหรือด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และแจ้ง สคร. ทราบด้วย  
- กรณีเกษียณอายุ หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการ หรือโอนย้ายโดยมิได้สังกัด

กระทรวงการคลัง ให้ยื่นใบลาออกต่อปลัดกระทรวงการคลังนับแต่วันที่เกษียณอายุ หรือพ้นจากการเป็น
ข้าราชการ หรือโอนย้ายโดยมิได้สังกัดกระทรวงการคลังด้วย 

 

 

/(๒) การเสนอ… 

 



-๕- 
 

(๒) การเสนอขอความเห็นชอบรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗  

- ก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเสนอกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคล 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

- บุคคลที่ต้องขอความเห็นชอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน / 
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ยกเว้น กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่มีกฎหมาย
ก าหนดต าแหน่งไว้เป็นการเฉพาะ 

- การเสนอเรื่องเพ่ือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา ต้องจัดท าเอกสารและ
ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน ได้แก่ จ านวนกรรมการจากบัญชีรายชื่อ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
แบบประวัติ เป็นต้น กรณีเสนอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐอ่ืน 
ซึ่งไม่มีก าหนดต าแหน่งไว้ในองค์ประกอบคณะกรรมการ และบุคคลดังกล่าวมิได้สังกัดกระทรวงเจ้าสังกัดที่ ขอ
ความเห็นชอบ ต้องมีหนังสือให้ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดด้วย 

- เมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบรายชื่อแล้วต้องเร่งด าเนินการเสนอแต่งตั้ง
ตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

(๓) การก ากับดูแลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
- ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
- การจัดตั้ง / การก ากับดูแล บริษัทในเครือ กรณีได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจาก

รัฐวิสาหกิจหรือกิจการฯ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจหรือกิจการฯ หรือนิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้น ต้องแจ้งปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้มีอ านาจแต่งตั้งทราบทันที เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการปราบปรามทุจริตแห่งชาติตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

- การน าส่งรายได้แผ่นดิน / เงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ 
- การเปิดเผยข้อมูล 

(๔) การรายงานและการขอรับนโยบาย 
 - การรายงานผลการด าเนินงาน ประเด็นปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข โดยรายงาน
เป็นรายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม 

- กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ
ถือหุ้นโดยมิใช่ผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดด้วย 

- ขอรับนโยบายจากกระทรวงการคลังในเรื่องส าคัญ เช่น การจัดตั้งบริษัทในเครือ  
การเพ่ิม - ลดทุน และการเลิก - ควบรวมกิจการ เป็นต้น 

 
 
 

/(๕) การปฏิรูป… 
 



-๖- 
 

(๕) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (Holding Company)  
เพ่ือท าให้รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๒ แห่ง ที่เข้ามาอยู่ภายใต้บรรษัทฯ นี้ 
แต่ยังคงมีรัฐวิสาหกิจจ านวน ๔๔ แห่ง ที่ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูลแลของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

(๖) หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คือ การให้สิทธิแก่เอกชนด าเนินกิจการของรัฐทั้งในกิจการเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยเป็นไปตาม
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘   
โดยมีการแบ่งระดับมูลค่าของโครงการเป็น ๓ ระดับ คือ โครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ 
โครงการ ๑,๐๐๐ ล้านบาทหรือน้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ พิจารณา 
ถ้าหากเป็นโครงการที่มีความส าคัญสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน ฯ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ แต่ถ้าไม่ได้เข้าข่าย
ให้ด าเนินการตามประกาศตามคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ และโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ 

 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
(๑) การรับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังและการส่งเสริม 

ธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง โดยเชิญผู้ที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ มาให้ความรู้ เพ่ือกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังจะได้น าความรู้มาใช้พัฒนา
องค์กรและเพ่ือรักษาทรัพย์สินของรัฐ 

(๓) การให้ความส าคัญต่อระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  เนื่องจากกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลังถือเป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายต่างๆของรัฐบาล 

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  
ได้มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้  

กิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นเป็นส่วนน้อย หากกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังตรวจพบข้อมูล
ที่มีความผิดปกติ ขอให้ สคร. ให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพ่ือ
ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ ตามนโยบายอย่างใกล้ชิด 

ผู้อ่านวยการ สคร.  จะรับไปด าเนินการในเรื่องการอบรมการให้ความรู้แก่กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง 

 

ปิดการประชุมสัมมนา เวลา ๑๕.๓๐ น. 


