
สรุปการสัมมนากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

--------------------- 

ผู้บริหารระดับสูงท่ีเข้าร่วมสัมมนาฯ 
๑. นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
2. นายเกียรติชัย  โสภาเสถียรพงศ์   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการคลัง 
3. นายอานุภาพ  จามิกรณ์   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
     

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมสัมมนาฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. นายสมชัย  สัจจพงษ์      ปลัดกระทรวงการคลัง 
๒. นายอ านวย  ปรีมนวงศ์    รองปลัดกระทรวงการคลัง 
๓. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ    รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ     
                         ด้านรายจ่ายและหน้ีสิน 
๔. นายจุมพล  ริมสาคร     รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 
๕. นายประภาศ  คงเอียด    รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้   
6. นายสุทธิชัย  สังขมณี     หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๗. นายประสิทธ์ิ   สืบชนะ    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๘. นายนรินทร์   กัลยาณมิตร    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๙. นางพรรณขนิตตา  บุญครอง        ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๑๐. นายยุทธนา  หยิมการุณ    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
1๑. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย    ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1๒. นายพนิต ธรีภาพวงศ ์   ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย 
13. นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง 
14. นายจิระ  พันธ์คีรี     ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
15. นายสันติ  อ่ าศรีเวียง    ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
1. นางสาวบัณฑรโฉม  แก้วสอาด    ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง 
2. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์    ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
3. นายพรชัย  ฐีระเวช     รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
4. นางสาววิมล  ชาตะมีนา    รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
5. นายวโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล    รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กรมธนารักษ์ 
1. นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล    อธิบดีกรมธนารักษ์ 
2. นายเอกวัฒน์   มานะแก้ว     รองอธิบดีกรมธนารักษ์  รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา 
       ด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 
3. นายวีระวุฒิ  ศรีเปารยะ    รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา 
       ด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า 

กรมบัญชีกลาง 
1. นายมนัส  แจ่มเวหา      อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
2. นางสาวชุณหจิต   สังข์ใหม่    ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
๓. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์    ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
๔. นายพชร  อนันตศิลป์     ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
๕. นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล    รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนา 
      ระบบการเงินการคลัง 
๖. นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธ์ิ     รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา 
       ด้านพัฒนาระบบบัญชี 
7. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย    รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
8. นางนิตยา  กัลยาศิริ     คลังเขต 6 

กรมศุลกากร 
1. นายกุลิศ  สมบัติศิร ิ    อธิบดีกรมศุลกากร 
2. นายไพศาล  ช่ืนจิตร     รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา 
       ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร 
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กรมสรรพสามิต 
๑. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์     อธิบดีกรมสรรพสามิต 
๒. นายธรรมศักดิ์  ลออเอ่ียม     ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต 
๓. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา    ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 
๔. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ   ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 
๕. นายสมเดช  ศรีสวัสดิ์     รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
๖. นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์    รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
๗. นางสดศรี  พงศ์อุทัย    รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
๘. นายวรวรรธน์  ภิญโญ    รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 

กรมสรรพากร 
๑. นายประสงค์  พูนธเนศ    อธิบดีกรมสรรพากร 
๒. นายพิพัฒน์  ขันทอง     ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 
๓. นางสาววัชราภรณ์  มาตยานันท์   ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)  
๔. นางสาวชูจิตต์  ธนภัณฑ์ภาดา   ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕. นายสมพงษ์  ตัณฑพาทย์   รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์   
๖. นายรณวัตร  สุวรรณาภิรมย์   รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี   
๗. นายสมชาย  แสงรัตนมณีเดช    รองอธิบดีกรมสรรพากร  
๘. นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต    รองอธิบดีกรมสรรพากร 

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
1. นายสุวิชญ   โรจนวานิช     ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
2. นายวิสุทธ์ิ  จันมณี     ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหน้ี 
3. นายเอด  วิบูลย์เจริญ      ที่ปรึกษาด้านหน้ีสาธารณะ 
4. นายธีรัชย์ อัตนวานิช     รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
5. นางสาวศิรสา กันต์พิทยา    รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๑. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ    ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๒. นางปานทิพย์ ศรีพิมล     รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
       รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
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3. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข     ผู้อ านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑   
      รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
4. นางสาวรสา กาญจนสาย     ผู้อ านวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ 
5. นายชาญวิทย์ นาคบุรี     ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 
6. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา     ผู้อ านวยการส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
7. นางสาววชิรญา เพิ่มภูศรี     ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
8. นางสาววรชยา ลัทธยาพร      ผู้อ านวยการส านักก ากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
9. นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน    เลขานุการกรม 

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังอ่ืน 
นางสาวพนอศรี  ถาวรเศรษฐ์    อดีตที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๔๐ คน 
ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
๑. นายปัญญ์สุธา  รายา    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 
๒. นางทัศนา  วันขาว    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
๓. นางสาวกุลรภัส  บุญพิลา   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๔. นางสาวนริษษา  สมบัติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๕. นางสาวภาวิ  สังขมณี    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๖. นางสาววาทินี  วิเศษมีม่ัน   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๗. นางสาววรรณพร  มะโนปืน   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๘. นายณัฐพล  นันทาวิวัฒน์   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๙. นางสาวเบญจวรรณ  สมชัย   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ 

๑. นางภูริวรรณ  ทวีสิทธ์ิ    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาววรกมล บุญสวน   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
๓. นางสาวสุพรรษา  หนูเพชร   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
๔. นางสาวเบญจวรรณ ชุ่มชูบุญ   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๕. นางสาวสรัลพัชร  คล่องดี   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๖. นางสาวตถา  รุ่งกระจ่าง   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๗. นางสาวพรรณวรินทร์  ถาวรวงศ์สกุล  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 

/๘. นางสาว... 
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๘. นางสาวฐิติพร  บุญโสภาค   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๙. นางสาวมณีรัตน์  พวงสุวรรณ   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๑๐. นางสาวสุรัสวดี เจ๊ะหมัด   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๑๑. นางสาวชัญญาดา  ปริธิสาร   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒ 
๑. นางสาวกุลลดา  ภู่สุวรรณ   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการพิเศษ 
๒. นายกมลภพ อุราสุข    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
๓. นายทรงพล ค ายัง    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
๔. นางสาวปิยรติกร ยศมงคล   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๕. นางสาวปรางสิริ อารีรัมย์   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๖. นายสุธัญญ์ อ่ิมเอิบธรรม   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๗. นางสาวพรทิพย์ อาชาพิทักษ์   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๘. นางสาววัชราภรณ์ วายลม   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
 

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
๑. นางสาวนุสรา นาคค า    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ  
๒. นางสาวนันทนิษฎ์ วงค์ภักดี   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
๓. นางสาวอรรถยา  แจงบ ารุง   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
๔. นางสาวธนวรรณ ช้างเผือก   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๕. นายเจนณรงค์ การะเกษ   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๖. นางชมพูนุท  ตุกชูแสง    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๗. นางสาวสุรีรัตน์ โคตรสมบัติ   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๘. นางสาวชนาทิป เปล่ียนสกุล   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๙. นางสาวรีนา เตี๊ยบทอง    นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
๑๐. นางสาวรมิตา  บุญศรี   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 
๑๑.นางสาวสุดารัตน์  รัตนบุรานนท์  นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 
๑๒.นางสาวสกลสุภา  อ๋องสุวรรณ   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 
 

 

/เริ่มการสัมมนา… 
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เริ่มการสัมมนา เวลา ๑๓.๐๐ น. 

   นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจว่า  
ตามที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายให้กระทรวงการคลังควรท า
หน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้น และเร่งด าเนินการปรับเปล่ียนบทบาทของผู้แทนกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ถือหุ้นเชิงรุก 
(Active Shareholder) เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยในการจัดสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังน้ี 
  ๑. เพื่อให้ผู้แทนกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ได้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในเชิงรุกรูปแบบใหม่ (Active Shareholder) 
  ๒. เพื่อรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการเป็น
ผู้แทนกระทรวงการคลัง และส่ิงที่ต้องการให้ผู้แทนกระทรวงการคลังขับเคล่ือนในรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
  ๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลังตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งจนถึงพ้นออกจากต าแหน่ง 
  ๔. เพื่อให้ ผู้แทนกระทรวงการคลังทราบถึงช่องทางการส่ือสารระหว่าง สคร. กับผู้แทน
กระทรวงการคลังและกลไกที่ท าขึ้นใหม่เพื่อเสริมสร้างบทบาทให้กระทรวงการคลังเป็น (Active Shareholder) 
   นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานการสัมมนาฯ กล่าวเปิด           
การสัมมนา และมอบนโยบายแก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในฐานะผู้ถือหุ้น
เชิงรุก โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
   (1) รัฐวิสาหกิจมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากมีสินทรัพย์รวมถึง 13.5 
ล้านล้านบาท ซ่ึงใกล้เคียงกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และสามารถน าส่งรายได้แผ่นดินในปี
๒๕๕๘ จ านวน 1.6 แสนล้านบาท เป็นอันดับ 3 รองจากกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิต  
  (2) รัฐวิสาหกิจจะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและท าหน้าที่ช่วยปิดช่องว่าง       
ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เช่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจควรให้บริการที่แตกต่างจากธนาคาร 
พาณิชย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้ง
สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
  (3) รัฐวิสาหกิจจะต้องท าหน้าที่ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลที่ส าคัญของรัฐบาล เช่น การสนับสนุน
การลงทุนของประเทศเพื่อให้ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการลงทุน การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพื่อใหก้ารลงทุนพัฒนาประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (Public Private Partnership) อย่างเป็นรูปธรรม 
 

/(4) รัฐวิสาหกิจ… 
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  (4) รัฐวิสาหกิจควรให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ควรมีโครงการเพื่อสังคมในลักษณะ “รายใหญ่ช่วย    
รายย่อย” รวมทั้งสร้างสมดุลในกับระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้วย 
   (5) รัฐวิสาหกิจควรด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความม่ันคงระยะยาว และก าหนดทิศทางขององค์กร 
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจให้มากขึ้น 
ส าหรับกรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีความสามารถในสร้างผลก าไรระยะส้ันด้วยการเพิ่มขนาดหน้ีสิน 
(Leverage) ซึ่งอาจท าให้เกิดความเส่ียงทางการเงินต่อองค์กรและอาจเป็นภาระงบประมาณของประเทศ 
   (6) รัฐวิสาหกิจและกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องมีระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance)  
ที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
   (7) กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังจ าเป็นจะต้องทราบตัวช้ีวัดสมรรถนะหลัก (Key 
Performance Indicator: KPI) ของรัฐวิสาหกิจที่เข้าไปเป็นกรรมการ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคล่ือนนโยบายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้รัฐวิสาหกิจด าเนินธุรกิจเทียบเท่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม (Benchmark) 

นอกจากน้ี ในการขับเคล่ือนรัฐวิสาหกิจ สคร. จะมีส่วนส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการท างานของรัฐวิสาหกิจ
รวมถึงการสนับสนุนให้กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังเป็น (Active Shareholder) 

            นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อ านวยการ สคร. ได้ช้ีแจงว่า การท าหน้าที่เป็น Active 
Shareholder ของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สคร. ได้มีการปรับกระบวนการท างานโดยจะมี Account 
Officer หรือ AO ในแต่ละรัฐวิสาหกิจที่จะให้ข้อมูลว่ารัฐวิสาหกิจมีความส าคัญต่อประเทศและเป็นเครื่องมือของรัฐ
ในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐ สามารถสร้างรายได้ให้ภาครัฐ รวมถึงก ากับดูแลเรื่อง CG ขององค์กรซึ่ง AO จะท า
หน้าที่สนับสนุนให้กับผู้แทนกระทรวงการคลัง ดังน้ี 
   (1) เมื่อผู้แทนกระทรวงการคลังได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ สคร.  
จะติดต่อขอเข้าพบภายใน 15 วัน เพื่อแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ และขอเข้าพบทุกไตรมาสเพื่อสรุปผล   
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
   (2) สคร. และกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังจะสนับสนุนข้อมูลในการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านทาง Line Group  ซึ่งจะมีที่ปรึกษา/รองผู้อ านวยการ สคร./ผอ.กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ และ AO ที่จะให้ความเห็นและค าตอบแก่กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
  (3) กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังรายงานผลการก ากับและติดตามรัฐวิสาหกิจกลับมายัง 
สคร. ทุกไตรมาส 
   (4) สคร. จะจัดให้มีการอบรมสัมมนากรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังและกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เป็นประจ าทุกป ี

/(5) สคร. … 
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   (5) สคร. จะจัดให้มีการประเมินผลผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ ในขณะเดียวกันกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมินผล สคร. เพื่อให้                       
การประสานงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  นอกจากน้ี ขอช้ีแจงรายละเอียดเอกสารที่จัดเตรียมให้กับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ได้แก่ 

 ๑) คู่มือการปฏิบัติส าหรับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 

 ๒) หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
 ๓) แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล 
 ๔) State Enterprise review 
 ๕) ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๖) พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๗) PPP Fasttrack 
 ๘) หลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทลูก 

 ๙) ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 ๑๐) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
 ๑๑) รายชื่อ AO ที่รับผิดชอบ 
 

  ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีข้อเสนอแนะให้ สคร. 
มอบหมายนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (Account Officer : AO) รับผิดชอบดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกัน
มากกว่า 1 แห่ง เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรม    
   นายจุมพล  ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน  ได้มี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 
   (1) ผู้อ านวยการส านักควรช่วยเหลือดูแล AO รุ่นใหม่ เน่ืองจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยท าให้การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
   (2) สคร. ควรให้ความส าคัญกับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ                 
โดยเสนอให้มี AO ด้านการจัดซื้อจัดจ้างท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการตอบข้อหารือระหว่าง
รัฐวิสาหกิจและ สคร.  
 

/นายอานุภาพ...   
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   นายอานุภาพ  จามิกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เสนอให้รัฐวิสาหกิจ
พิจารณาการด าเนินธุรกิจหรือลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เช่น การซื้อน้ าประปา
จากต่างประเทศร่วมกับการซื้อไฟฟ้าที่ด าเนินการอยู่แล้ว เน่ืองจากประเทศไทยก าลังประสบภาวะภัยแล้ง        
การวางแผนขยายพื้นที่ท่าอากาศยานเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะการสรรหาผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร ไม่ควรว่าจ้างผู้รับเหมาหลายรายเพื่อความเป็นเอกภาพในการ
ด าเนินการ 
   นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อ านวยการ สคร. จะรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการและจะ
ประสานกับรองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน (นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ) 
เกี่ยวกับประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

ปิดการสัมมนา เวลา ๑๕.0๐ น.                                     
 


