ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …2.1.1(1)…การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางภาษีทั้งระบบ.……………………………………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายภาษี ..............................................กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง......................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
๑. ศึกษาแนวทาง
การปรับปรุงโครงสรางภาษี
อากรของประเทศไทย
๒. สรุป และจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาฯ เสนอ
กระทรวงการคลัง

เปาหมาย
รายงานผลการศึกษา
แนวทางการปรับปรุง
โครงสรางภาษีอากร
ของประเทศไทย

ความกาวหนา
 : ไดนําเสนอรายงานผลการศึกษาฯ ใหปลัดกระทรวง
การคลังพิจารณานําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เพื่อทราบผลการศึกษาฯ ดังกลาวแลว

ปญหา/อุปสรรค
หมายเหตุ
1. บันทึกสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ที่ กค 1005/171
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ
2554
2. บันทึกสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ที่ กค 1005/285
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554

โครงการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ชือ่
: น.ส.จุฬารัตน สุธีธร
ตําแหนง : ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓02
มือถือ : 085-485-1679

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 2.1.1(2) แผนแมบทการปรับโครงสรางภาษี
2. หนวยงาน กรมสรรพากร
3. งบประมาณที่ไดรับ ........ไมมี.......บาท
4. งบประมาณทีเบิกจาย ..... ไมมี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
นําเสนอหลักการการปรับ
โครงสรางภาษี
1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(1) ปรับปรุงคาใชจาย
(2) ปรับปรุงคาลดหยอน
(3) ปรับชวงเงินไดและอัตรา
(4) พิจารณายกเลิกการยกเวน
ภาษีบางรายการ
2. ปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคล

เปาหมาย
ความกาวหนา
นําเสนอผลการศึกษา
ใหกระทรวงการคลัง
ทราบภายใน ก.ค. 54 คณะทํางานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสรางภาษีสรรพากรได
ศึกษาการปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยพิจารณา
ผลกระทบทางภาษีจากการปรับขั้นเงินได อัตราภาษีที่เหมาะสม
การปรับปรุงคาลดหยอนอยางเหมาะสมภายใตภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน

ปญหา/อุปสรรค

ไมมี

คณะทํางานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสรางภาษีสรรพากร ได
ไมมี
ทําการศึกษาวิเคราะห ผลกระทบทางภาษีโดยในป 2555 พิจารณา
การปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปน

หมายเหตุ

รอยละ 23 และรอยละ 20 ในป 2556 และปรับลดอัตราภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลของ SMEs ใหสอดคลองกับนิติบุคคลทั่วไปและเพิ่ม
เงื่อนไขบางประการของ SMEs
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นางสาววัชราภรณ มาตยานันท
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักวิชาการแผนภาษี
โทรศัพท : 0 2272 9017

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. โครงการ 2.1.1(4) ศึกษาภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดลอม
สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
กิจกรรม
-รวบรวม ศึกษา วิเคราะห
ขอมูลภาษีสิ่งแวดลอม
-หารือสรุปแนวทางรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เปาหมาย

รางประกาศ
กระทรวงการคลัง

-วิเคราะหหาแนวทางและ
จัดทําแนวทางจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต
-จัดทําขอเสนอการปรับปรุง
ภาษีสรรพสามิตเพื่อ
สิ่งแวดลอม
-นําเสนอกระทรวงการคลัง
พิจารณาตอไป

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

ความกาวหนา

: นางสาววิไล ตันตินันทธนา

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
โทรศัพท : 02-241-5600 ตอ 54112

- อยูระหวางการศึกษาแนวทางการขยายฐานภาษีเพื่อจัดเก็บสินคา
และบริการบางประเภทที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักผู
กอใหเกิดมลพิษเปนผูจาย โดยใชมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 2.1.2 ปรับระบบภาษีสรรพากร
2. หนวยงาน กรมสรรพากร
3. งบประมาณที่ไดรับ ........ไมมี.......บาท , งบประมาณทีเบิกจาย ..... ไมมี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
1.นําเสนอมาตรการภาษี Social
Safety Net และ CSR
- มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
จัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบการ

เปาหมาย

เสนอ/ อนุมัติหลักการและ
รางกฎหมายแลวเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม
2554
2.มาตรการภาษีเพื่อรองรับ Fiscal เสนอ/ อนุมัติหลักการและ
Policy
รางกฎหมายแลวเสร็จใน
ปงบประมาณ 2555
3.ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อ
นําเสนอผลการศึกษาให
ปองกันชองวางของกฎหมาย
กรมทราบภายใน
(1) คณะบุคคล
- เม.ย. 54

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

ดําเนินการเสร็จ
อยูระหวางการพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

-

อยูระหวางดําเนินการ

-

ดําเนินการเสร็จ
* คณะทํางานศึกษาแนวทางปองกันชองวางของกฎหมายภาษี
สรรพากร ไดสรุปผลการศึกษาการเสียภาษีของคณะบุคคล โดย
พิจารณาใหเสียภาษีจากรายรับกอนหักรายจายเหมือนมูลนิธิสมาคม

การพิจารณาการเก็บ
ภาษีของคณะบุคคล
มีผลตอขอกฎหมาย
หลายมาตรา จึงมิ

หมายเหตุ

อาจแลวเสร็จภายใน
กําหนดได

กิจกรรม
(2) มาตราภายใตบททั่วไป

เปาหมาย
- มี.ค. 54

ความกาวหนา
ดําเนินการเสร็จ

ปญหา/อุปสรรค
-

* ปรับบททั่วไปในประมวลรัษฎากร (ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 และ
หมวด 1 หมวด 2) โดยพิจารณาศึกษาในเรื่อง
- องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตามมาตรา 30
- บทกําหนดโทษของผูไมปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 37 และ
มาตรา 37 ทวิ ยังไมมีความชัดเจน
(3) มาตราภายใตภาษีเงินไดบุคคล - พ.ค. 54
ธรรมดา

ดําเนินการเสร็จ
ดําเนินการศึกษาในประเด็นดังนี้
- เกณฑการพิจารณาบริษัทในเครือตามมาตรา 39 โดยเพิ่มความ
ชัดเจนในคํานิยามของคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล และคํานิยามของ
คําวา “ขาย”
- การแยกประเภทเงินไดตามมาตรา 40 ใหมีความชัดเจนมากขึ้น
รวมถึงการพิจารณาการยกเลิกการหักคาใชจายเหมาของเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40(5) – 40(8)
- การตีความของแหลงเงินไดจากตางประเทศตามมาตรา 41 วรรค
2 และวรรค 3 กรณีแหงเงินไดนอกประเทศ

-

หมายเหตุ

- การพิจารณาคํานิยาม “ทางราชการ” ตามมาตรา 42(7)
- การหั กภาษี ณ ที ่จ ายจากการขายอสั ง หาริ มทรั พย ต ามมาตรา
48(4)
- การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพยโดย
ราคาประเมิน ตามมาตรา 49 ทวิ

กิจกรรม
(4) มาตราภายใตภาษีเงินไดนิติ
บุคคล

เปาหมาย
- ก.ค. 54

ความกาวหนา
ดําเนินการเสร็จ
ดําเนินการศึกษาในประเด็นการซื้อ/ขายสินคา การใหบริการโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร

(5) มาตราภายใตภาษีมูลคาเพิ่ม

-ก.ย.54

ดําเนินการเสร็จ
ดําเนินการศึกษาในประเด็นการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับกิจการ

ปญหา/อุปสรรค
-

-

สถานพยาบาล และประเด็นอํานาจของเจาพนักงานประเมิน
(6) มาตราภายใตภาษีธุรกิจเฉพาะ

4.ใหมกี ารแยกยืน่ แบบแสดง
รายการของสามีภรรยา

ดําเนินการเสร็จ
ดําเนินการศึกษาในประเด็นการเพิ่มอํานาจเจาพนักงานประเมิน
กรณีไมจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ และประเด็นบทกําหนดโทษ
ของผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไมยื่นแบบฯ
เสนอ/ อนุมัติหลักการและ ระหวางดําเนินการ
รางกฎหมายเสร็จเดือน
กรมอนุมัติในหลักการใหสามีและภรรยาสามารถแยกยื่นแบบแสดง
เม.ย.54
รายการและชําระภาษีตามสวนรายไดของตน ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการรางกฎหมาย

-ก.ย.54

-

-

หมายเหตุ

5. มาตรการภาษีปรับปรุง
เสนอ/อนุมัติหลักการและ ดําเนินการเสร็จ
โครงสรางหนี้และโครงสรางองคกร รางกฎหมายเสร็จเดือน
- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ม.ค. 54
กรมสรรพากรเห็นควรใหมีการตอสิทธิประโยชนออกไปอีก 1 ป
(ระยะเวลาใหสิทธิประโยชน 1 ม.ค.54 – 31 ธ.ค. 54)
- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางองคกร
กรมสรรพากรเห็นควรใหมีการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกผูประกอบกิจการซึ่งเปนบริษัท
มหาชน หรือบริษัทจํากัดที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน สําหรับมูลคา
ของฐานภาษี รายรับหรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องจาก
การที่ผูประกอบกิจการดังกลาวโอนกิจการบางสวนใหแกกัน
: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 515) และพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่
516)
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
6. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมตลาด เสนอ/อนุมัติหลักการและ 1.การแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ
ไมมี
ทุน
รางกฎหมายเสร็จเดือน
- ภาระภาษีเงินได และอากรแสตมป อันเกิดจากการกระทําตราสาร
ก.ย. 54
จากการแลกหุน (share swap)
: อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานกฤษณีกา
- การนับสิทธิประโยชนทางภาษีตอเนื่องภายหลังการควบรวม
: อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานกฤษณีกา
- ภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับเงินสํารองหรือกําไรที่ตองนํามา
รวมคํานวณเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีสุดทายของสถาบัน
การเงินหรือบริษัทประกันภัยเดิมที่ควบรวมกิจการ
: อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานกฤษณีกา

หมายเหตุ
ดําเนินการเสร็จ

กิจกรรม

เปาหมาย

- ขอใหบริษัทใหมที่เกิดจากการควบกิจการ หรือบริษัทที่รับโอน
กิจการทั้งหมดไดรับสิทธิประโยชนในการนับระยะเวลาการถือหุน
บริษัทมหาชนจํากัดและ/หรือบริษัทจํากัดตอเนื่องกัน ๓ เดือนกอน
และหลังไดรับเงินปนผล
: อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานกฤษฎีกา
2.แกไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อขจัดภาระภาษีซ้ําซอนสําหรับเงิน
ไดประเภทเงินปนผลของนิติบุคคล
: อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานกฤษฎีกา
3.การปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในกรมธรรม
ประกันชีวิต
3.1 การปรับปรุงหลักเกณฑการหักรายจายภาษีสําหรับเงินสํารอง
จากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันชีวิต
: ขณะนี้อยูระหวางรางกฎหมาย
3.2 สิทธิประโยชนการหักลดหยอนภาษีสําหรับคาเบี้ยประกันชีวิต
แบบบํานาญ
: กฎหมายมีผลใชบังคับแลว
ความกาวหนา
4.การแกไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสาร
SUKUK : อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานกฤษฎีกา
5. การแกไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนธุรกิจเงินรวม
ลงทุน (venture capital) : ขณะนี้อยูระหวางรอผลการศึกษาและ
ขอสรุปหลักเกณฑจาก สศค.
6. การแกไขปรับปรุงกฎหมายภาษี เพื่อสนับสนุนการออมแหงชาติ

ไมมี

ดําเนินการเสร็จ

ดําเนินการเสร็จ
ไมมี

ไมมี

ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

หมายเหตุ
ดําเนินการเสร็จ

ไมมี

ระหวางดําเนินการ

ไมมี

ระหวางดําเนินการ

: พรบ.มีผลใชบังคับแลว ในสวนของกรมอยูระหวางดําเนินการราง
กฎหมาย
7. การแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการโอนยายเงินออมใน
ระบบการออมระยะยาวสําหรับ RMF
: อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานกฤษฎีกา
8. การแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุนผานตัวกลาง
เชน ทรัสต
: อยูระหวางพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานฯกฤษฎีกา
9. การแกไขหรือออกระเบียบใหสิทธิประโยชนทางภาษีของธุรกรรม
คารบอนเครดิต
: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่514) พ.ศ.2554
10. ศึกษาความเปนไปไดในการนําผลขาดทุนสะสมมาใชหากมีการ
ควบกิจการกรณี amalgamation
: ไดเสนอผลการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาวิธีการ การแกไข
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการแลว และไดจัดทําคูมือ
ภาษีการควบรวมกิจการดวยความรวมมือระหวางกรมสรรพากรและ
หอการคาแหงประเทศไทย

กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
7. นําเสนอหลักการการจัดเก็บภาษี สรุปผลการศึกษาวิเคราะห อยูระหวางศึกษาของคณะทํางานศึกษาหลักการปรับปรุงโครงสราง
ระหวางประเทศ (International หลักการจัดเก็บภาษี
ภาษีสรรพากร

ไมมี

ดําเนินการเสร็จ

ไมมี

ดําเนินการเสร็จ

ไมมี

ดําเนินการเสร็จ

ไมมี

ดําเนินการเสร็จ

ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

หมายเหตุ
ระหวางดําเนินการ

Taxation)

ระหวางประเทศใหมีความ
ทัดเทียม และลดอุปสรรค
ภายในเดือน ก.ย.54

ผูรับผิดชอบ (ขอ 3)
ชื่อ

: คณะทํางานศึกษาแนวทางปองกันชองวางของ

ผูรับผิดชอบ (ขอ 1, 2 ,4 ,5, 6, 7)
ชื่อ

: นางสาววัชราภรณ

มาตยานันท

กฎหมายภาษีอากร (ทานที่ปรึกษาฯวณี ทัศนมณเฑียร เปน

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักวิชาการแผนภาษี

หัวหนาคณะทํางานฯ

โทรศัพท : 0 2272 9017

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. โครงการ 2.1.3(1) ยกเลิก Nuisance Tax
สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
กิจกรรม
-ศึกษาผลกระทบจาก
การยกเลิก
-นําเสนอหลักการและ
เหตุผลเพื่อพิจารณา
-รางประกาศ
กระทรวงการคลัง
-เสนอสํานักกฎหมาย
จัดทํารายละเอียด
ประกอบ
-นําเสนออธิบดี

เปาหมาย

ความกาวหนา
รางประกาศ
-ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการรางประกาศกระทรวงการคลัง ตาม ม.
กระทรวงการคลัง 103 เพื่อเสนอยกเวนภาษีในสินคาที่ไมคุมคาตอการจัดเก็บภาษี เชน
เรือ่ ง ยกเวนภาษี พรม แกวเลดคริสตัล และสินคาอื่นๆ ใหกระทรวงฯ พิจารณา
สรรพสามิต
(ฉบับที่...)

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นางสาววิไล ตันตินันทธนา

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
โทรศัพท : 02-241-5600 ตอ 54112

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. โครงการ 2.1.3(2) ปรับโครงสราง Sin Tax
สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
กิจกรรม

เปาหมาย

-ศึกษา วิเคราะหขอมูล -รางกฎกระทรวง
และผลกระทบจากการ กําหนดอัตราภาษี
ปรับอัตราภาษี
สุรา (ฉบับที่...)
-นําเสนอหลักการและ
เหตุผลเพื่อพิจารณา
-จัดทํารางกฎกระทรวง
-เสนอสํานักกฎหมาย
จัดทํารายละเอียด
ประกอบ
-นําเสนออธิบดี

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นางสาววิไล ตันตินันทธนา
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
โทรศัพท : 02-241-5600 ตอ 54112

ความกาวหนา

- อยูร ะหวางการศึกษาพิจารณาปรับโครงสรางภาษีสรุ าทัง้ ระบบ ไมวาจะ

เปนการปรับโครงสรางภาษีสุรากลั่น (สุราขาว สุราผสม และบรั่นดี) ที่ยัง
ไมเต็มเพดาน และการปรับโครงสรางภาษีสุราแช (เบียร ไวน) ซึ่งเต็ม
เพดานภาษีแลว
- ศึกษาพิจารณาปรับโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งระบบ
ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่ยังไม
เต็มเพดาน อีกทั้งศึกษาแนวทางและผลกระทบการปรับโครงสราง
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งระบบ
- ศึกษากรอบแนวทางการจัดตั้งกองทุนมาตรฐานสุราแหงชาติ (สมส.)
และสถาบันพัฒนามาตรฐานสุรา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. โครงการ 2.1.3(3)แกไข พรบ. ยาสูบ
สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
กิจกรรม

เปาหมาย

-ประชุมหนวยงานที่
เกีย่ วของ
-ขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังและ
ครม.
-จัดทํารางพระราช
กําหนด

-นําเสนอกระทรวง

ความกาวหนา


- เสนอแกไขพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งเปลี่ยนฐานภาษีจาก
ราคา ณ โรงอุตสาหกรรม สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศและ ราคา
C.I.F. สําหรับสินคานําเขา เปนราคาขายปลีก และใหอํานาจในการทํา
Post Audit ทั้งนี้ ครม. เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอปรับปรุงแกไข
พ.ร.บ. ยาสูบ เพื่อปรับฐานภาษีเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 54 ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางขั้นตอนการพิจารณาตรวจราง พ.ร.บ. ของสํานักงานกฤษฎีกา
- อยูร ะหวางการรวบรวมขอมูลและรายละเอียดในการจัดทําราง
กฎกระทรวงทีเ่ หมาะสมกับสภาวการณในปจจุบนั เชน การปรับเพิ่ม
อัตราคาแสตมปยาสูบ และการกําหนดอัตราภาษีตามปริมาณสําหรับราง
พ.ร.บ. ที่ไดนําเสนอไปแลว
- กรมฯ กําลังดําเนินการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางและอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตยาเสนและยาสูบใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบัน

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นางสาววิไล ตันตินันทธนา

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
ผลการดํ
าเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกร
โทรศัพท : 02-241-5600 ตอ 54112

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. โครงการ 2.1.3(4) ศึกษาปรับโครงสรางภาษีอุตสาหกรรมรถยนตทั้งระบบ
สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
กิจกรรม

เปาหมาย

-การประชุมหารือแสดง แกไขประกาศกรม
ความคิดเห็นและ
สรรพสามิต
พิจารณาแนวทางการ
ปรับโครงสรางภาษี
รถยนต
-ศึกษาโครงสรางภาษี
รถยนตในอนาคต
-นําเสนอหลักการและ
เหตุผลเพื่อพิจารณา

-จัดทํารางประกาศกรม
สรรพสามิต
-นําเสนออธิบดี

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นางสาววิไล ตันตินันทธนา

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
โทรศัพท : 02-241-5600 ตอ 54112

ความกาวหนา


- การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มีมติเห็นชอบใน
หลักการใหปรับโครงสรางภาษีรถยนตทั้งระบบ โดยมอบหมายให
กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม รวม
พิจารณาปรับโครงสรางภาษีรถยนตดงั กลาว โดยการคํานึงถึงการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
ของรถยนต เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีชุดตอไปภายใน 4 เดือน

- จัดประชุมรวมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 และไดนําเสนอแนวทางการใชมาตรการ
ภาษีรถยนต E85 ดังนี้ (1) ใหยกเวนภาษีตามจายจริง แตไมเกิน
30,000 บาทตอคัน (2) เสนอใหใชคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.75 แทนคา
สัมประสิทธิ์ เทากับ 0.37 ที่กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้ กระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานจะนําไปพิจารณาและนําเสนอในที่
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. โครงการ 2.1.3(5)ศึกษาปรับโครงสรางภาษีน้ํามัน
สํานักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
กิจกรรม

เปาหมาย

-การประชุมหารือแสดง
ความคิดเห็นและ
แกไขประกาศ
พิจารณาแนวทางการ กระทรวงการคลัง
ปรับโครงสรางภาษี
น้ํามัน
-ศึกษาโครงสรางภาษี
น้ํามันในอนาคต
-นําเสนอหลักการและ
เหตุผลเพื่อพิจารณา
-จัดทํารางประกาศ
กระทรวงการคลัง
-นําเสนออธิบดี

ความกาวหนา
- รัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ขยายเวลามาตรการปรับ
ลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ 0.035 โดย
น้ําหนักในอัตรา 0.005 บาท/ลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ 4 ใน
อัตราภาษี 0.005 บาท/ลิตรออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ปญหา/อุปสรรค

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นางสาววิไล ตันตินันทธนา

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
โทรศัพท : 02-241-5600 ตอ 54112

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ

หมายเหตุ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือนกันยายน 2554
1.ชื่อโครงการ2.1.4(1) โครงการปรับปรุงอัตราอากรสินคาขาเขา
2.หนวยงาน สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
3.งบประมาณที่ไดรับ...................-................................บาท
4.งบประมาณทีเบิกจาย .................-................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
1. การปรับปรุงอัตราอากรสินคาตามกรอบทั่วไป

เปาหมาย

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ปรับปรุงอัตราอากร

สินคาตามกรอบ
(มาตรา 12) ใหเทากับอัตราอากรตามกรอบ WTO
1.1 รวบรวมขอมูลรายการสินคาตามกรอบทั่วไปที่มี ทัว่ ไป (มาตรา 12) ที่ 1.1 ตรวจสอบความถูกตองของรายการสินคาตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกวากรอบ
อัตราอากรสูงกวากรอบ WTO

มีอัตราสูงกวาอัตรา

WTO พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 354 ประเภทยอย เพิ่มเติมจากเปาหมาย 22 ประเภทยอย

อากรตามกรอบ
1.2 รวบรวมขอมูลสถิติการนําเขา การใชสิทธิตาม
กรอบตาง ๆ
1.3 ศึกษาผลกระทบดานรายไดกรณีการนําเขาจาก
ประเทศทีไ่ มไดเปนสมาชิก WTO
1.4 สรุปรายการสินคาเสนอกรมขอความเห็นชอบ

WTO ใหมีอัตรา
อากรเทากัน

1.2 ดําเนินการรวบรวมขอมูลสถิตกิ ารนําเขาและการใชสิทธิตามกรอบตาง ๆ แยกเปน
รายประเทศ (ปงบประมาณ 2552-2553) สําหรับสินคา 354 ประเภทยอย เสร็จเรียบรอย

ประมาณ 332

แลว

ประเภทยอย

1.3 ผลกระทบดานรายไดกรณีการนําเขาจากประเทศทีไ่ มไดเปนสมาชิก WTO

(ปงบประมาณ พ.ศ.
2554)

ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
1.4 สรุปรายการสินคาเสนอกรมฯ ขอความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
ดําเนินการแลวเสร็จ

- อธิบดีลงนาม

-2กิจกรรม

เปาหมาย

1.5 ยกรางประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคําเสนอ

ความกาวหนา
1.5 ยกรางประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคําเสนอพรอมหลักการเหตุผลเสนอ

พรอมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เสนอกรมฯ และอธิบดีฯ ลงนามเสนอกระทรวงฯ แลว

เห็นชอบ

ตามหนังสือที่ กค 0518/ล.78 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554

2. การแกไขปญหาสินคาอุตสาหกรรมที่อัตราอากรมี
ความลักลั่น
2.1 รวบรวมขอมูลสถิติการนําเขา-การสงออก การ

อัตราศุลกากร

2.2 รวบรวมขอมูลผูนําเขา ผูสงออก ผูผลิต
ภายในประเทศ

ของอัตราอากร
จํานวน 22 กลุม

แลว

1) รถปนจั่นตามประเภทยอย 8705.10.00
2) ชุดอุปกรณควบคุมการใชกาซธรรมชาติอัดในรถยนตตามประเภทยอย 9032.89.39

สินคา

(ประกาศกระทรวงการคลังเรือ่ ง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากร พ.ศ. 2530

(- ปงบประมาณ

(ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ

2.4 จัดประชุม/รวมประชุมกับสํานักงานเศรษฐกิจ พ.ศ. 2554
การคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 4 กลุม

และเล ม 128 ตอนพิ เ ศษ 24ง วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2554 มี ผ ลใช บั ง คั บ ในวั น ที่
1 มีนาคม 2554)

เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ปญหา อุปสรรค ผลกระทบตางๆ

สินคา

ในการปรับปรุงอัตราอากร

- ปงบประมาณ พ.ศ. คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเสนอกรมฯ เรียบรอยแลวอีก 3 กลุมสินคา ดังนี้

2.5 สรุปความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอ
ความเห็นชอบ

2555 ประมาณ 8
กลุมสินคา

2. ดําเนินการยกรางประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคําเสนอพรอมหลักการเหตุผลเสนอ
1) กลุมเตาเผาและเตาอบชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมหรือตามหองปฏิบัติการ รวมถึง
เตาขยะไมใชไฟฟาตามประเภท 84.17

- ปงบประมาณ พ.ศ.

2) กลุมลูกกลิ้งที่นําเขามาเปนสวนประกอบของเครื่องรีดตามประเภทพิกัด 84.20

พรอมหลักการเหตุผลเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ

2556 ประมาณ 10

3) กลุ ม ส ว นประกอบของเครื ่อ งจั ก รและเครื ่อ งอุ ป กรณ สํ า หรั บ บั ด กรี เป า แล น

เห็นชอบ

กลุมสินคา )

2.6 ยกรางประกาศกระทรวงการคลัง สรุปคําเสนอ

เสนอเรือ่ งไป
กระทรวงฯ

1. คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลังปรับปรุงอัตราอากรสินคา

เนื่องจากความลักลั่น 2 กลุมสินคา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ดังนี้

อัตราอากร

หมายเหตุ

แกไขปญหาสินคาที่
มีการโตแยงพิกัด

ใชสิทธิตามกรอบตาง ๆ ทุกกรอบ

2.3 ศึกษาผลกระทบดานรายไดกรณีมีการปรับปรุง

ปญหา/อุปสรรค

หรือเชื่อม ตามประเภท 84.68

- อธิบดีลงนาม
เสนอเรือ่ งไป
กระทรวงฯแลว
(น.ลับมาก ดวน
ที่สุด ที่ กค
0518/ลว. 18
ส.ค. 2554

-3ผูรับผิดชอบ (ระดับ ผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ : นายชุติวัฒน วรรธนผล
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักพิกัดอัตราศุลกากร
โทรศัพท : 0 2667 7188
มือถือ : ………-…………………………...

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือนกันยายน 2554

1.ชื่อโครงการ 2.1.4(2) โครงการประสานพิกัดศุลกากรฮารโมไนซอาเซียน ฉบับป 2012
2.หนวยงาน สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
กิจกรรม

เปาหมาย

1. ประชุมสรุปผลการประสานพิกัดAHTN 2012 ของ ตารางเปรี ย บเที ย บ
AHTN Task Force
( คู มื อ ) AHTN
- ตอนที่ 85-97
2 0 0 7 กั บ ร า ง
AHTN 2012 และ
2. จัดทําตารางเปรียบเทียบ AHTN 2007 กับราง ผลกระทบ สํ า หรั บ
AHTN 2012
การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
- ตอนที่ 01-38
พระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร
- ตอนที่ 39-67
ภาค 2 พิ กั ด อั ต รา
อากรขาเขา
- ตอนที่ 68-84
รวม 96 ตอน
- ตอนที่ 85-97
3. พิจารณาสรุป และเสนอความเห็นตอ final draft
ของ AHTN 2012 เสนอกรมฯ เพื่อใหการรับรอง
4. จั ด ทํ า ตารางเปรี ย บเที ย บ(คู มื อ ) และผลกระทบ
สํา หรั บ การปรั บปรุ ง แกไ ขพระราชกํ าหนดพิ กัด อั ต รา
ศุลกากร ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเขา
ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นายชุตวิ ฒ
ั น วรรธนผล
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักพิกัดอัตราศุลกากร
โทรศัพท : 0 2667 7188
มือถือ : …………………………-…………………………...

- : ดําเนินการแลวเสร็จ
…………………………………………………

- : ดําเนินการแลวเสร็จ
………………………………………………
- : ดําเนินการแลวเสร็จ
………………………………………………
- : ดําเนินการแลวเสร็จ
………………………………………………
- : ดําเนินการแลวเสร็จ
………………………………………………
- : ดําเนินการแลวเสร็จ
………………………………………………
- : ดําเนินการแลวเสร็จ
………………………………………………

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือนกันยายน 2554
1.ชื่อโครงการ 2.1.4(3)โครงการปฏิรูปกรมศุลกากร (ดานกฎหมาย)
2.หนวยงาน สํานักกฎหมาย กรมศุลกากร
3.งบประมาณที่ไดรับ...................-................................บาท
4.งบประมาณทีเบิกจาย .................-................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม

เปาหมาย

1. การปรับปรุงแกไขกฎหมายศุลกากรฉบับเรงดวน
1.1 ศึกษาวิเคราะหกฎหมายรายฉบับ
(ม.ค. - ก.พ. 2553)

แ ก ไ ข เ พิ ่ม เ ติ ม
กฎหมายศุลกากร
เพิ่ ม คํ า นิ ย าม ของ
ถ า ยยาน- พาหนะ
ของผานแดน
การผานแดน
- ย ก เ ลิ ก ม า ต ร า
11 ทวิ การประเมิน
ร า ค า ศุ ล ก า ก ร
( พ . ร . บ . ศุ ล ก า ก ร
พ.ศ.2469)
- ยกเลิ ก มาตรา 15
รายงานอากาศยาน
เขา (พ.ร.บ.ศุลกากร
ฉบับที่ 8 พ.ศ.2480)
ใชความที่บัญญัติขึ้น

1.2 ยกรางกฎหมาย (ก.พ. - มี.ค. 2553)
1.3 สอบถามความคิดเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ
(มี.ค.-เม.ย. 2553)
1.4 เสนอรางกฎหมายใหกระทรวงการคลัง
พิจารณา (มี.ค. 2553 - ม.ค. 2554)
1.5 สงรางกฎหมายใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

 : ดําเนินการเรียบรอยแลว

 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว

 : ดําเนินการเรียบรอยแลว

 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
ไดสงรางกฎหมายใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว
(รางกฎหมายฉบับนี้ไดผานคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแลว ขณะนี้อยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมศุลกากรไดเขารวมประชุมชี้แจงหรือให

1. สงรางกฎหมาย
ใ ห สํ า นั ก
เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรีตาม

กิจกรรม

เปาหมาย
ใหมแทน
-ยกเลิ ก มาตรา 38
รายงานเรื อ เข า ใช
ความที บ่ ั ญ ญั ติ ขึ น้
ใหมแทน
- ยกเลิ ก มาตรา 51
ร า ย ง า น เ รื อ อ อ ก
(พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.
2469) ใช ค วามที่
บัญญัติขึ้นใหมแทน
- ยกเลิ ก มาตรา 58
( พ . ร . บ . ศุ ล ก า ก ร
พ.ศ.2469) ใช ความ
ที่บัญญัติขึ้นใหมแทน
เ พื ่อ เ พิ ่ม เ ติ ม
บทบัญญัติของ
ผ า นแดน ของถ า ย
ยานพาหนะ
- เ พิ ม่ เ ติ ม ม า ต ร า
58/1 การก อ การ
ร า ยฯ/การละเมิ ด
ทรัพยสินทางปญญา
- ยกเลิกมาตรา 102
ตรี ใชความทีบ่ ัญญัติ
ขึ้ น ใหม แ ทน เพื ่อ
เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ

ความกาวหนา
ความเห็นตอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554)

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
บันทึกดวนที่สุด ที่
กค 0503/2430
ลว. 8 ก.พ.2554

2 . ค ร ม . มี ม ติ
อนุ มั ติ ห ลั ก การ
ร า งกฎหมายเมื ่อ
วั น ที่ 2 2 ก . พ .
2554
3.กรมศุลกากรได
เข า ร ว มประชุ ม
ชี แ้ จ ง ห รื อ ใ ห
ค ว า ม เ ห็ น ต อ
คณ ะ กร ร มก า ร
กฤษฎีกาเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 24 พ.ค.
2554

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ก า ร จ า ย สิ น บ น
ร า ง วั ล ( พ . ร . บ .
ศุลกากร พ.ศ.2469)

๒. การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายตามแผนพั ฒ นา ปรับปรุงแกไข
กฎหมาย ดังนี้
กฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.ยกเลิกมาตรา 109
นําไปควบรวมกับ
2.1 ศึกษาวิเคราะหกฎหมายรายฉบับ
มาตรา 108
- พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2469
เนื่องจากเนื้อหา
- พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482
สาระของบทบัญญัติ
ดังกลาวมีถอยคําไม
2.2 ยกรางกฎหมาย
เปนปจจุบนั และ
เกี่ยวเนื่องกัน เปน
เรื่องตัวแทน
2.3 สอบถามความคิดเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนเดียวกัน (พ.ร.บ.
ศุลกากร พ.ศ.2469
2. แกไขมาตรา 19
2.4 เสนอรางกฎหมายใหกระทรวงการคลัง
ทวิ (ง) โดยแกไข
พิจารณา
ถอยคําจาก “เหตุ
สุดวิสยั ” เปน


 : ดําเนินการเรียบรอยแลว

 : ดําเนินการเรียบรอยแลว

 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
- : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงการคลัง ใหการรับรองราง พ.ร.บ.ศุลกากร
แลว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554
- เสนอรางกฎหมายใหกระทรวงการคลังพิจารณาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ตามนัย
หนังสือที่ กค 0503/10260 ลงวันที่ 1 กันยายน 2554

ปรับปรุง
ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ต า ม
แ ผ น พั ฒ น า
กฎหมายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2553 จากเดิ ม ที ่
เสนอแกไขมาตรา
1 9 ท วิ ( ง )
(พ.ร.บ.ศุ ล กากร
ฉ บั บ ที ่9 ) พ. ศ .
2482 โดยแก ไ ข
ถ อ ย คํ า จ า ก
“ เ ห ตุ สุ ด วิ สั ย ”
เ ป น “เ ห ตุ อั น
สมควร” ตามมติ
คณ ะ กร ร มก า ร

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา

“เหตุอันสมควร”
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
(พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับ
ไดสงรางกฎหมายใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
ที่ 9)
ตามนัยหนังสือที่ กค 0503/16382 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
2.5 สงรางกฎหมายใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
พั ฒ นากฎหมาย
ของกรมศุล กากร
ครั้งที่ 1/2554 ให
คงมาตรา19ทวิ
(ง) ไวตามเดิมโดย
ไ ม ต อ ง แ ก ไ ข
เ นื อ่ ง จ า ก ห า ก
กํ า ห น ด
คํ า นิ ย า ม
“เ ห ตุ อั น ค ว ร ”
ห รื อ “เ ห ตุ อั น
สมควร”ตาม
ข อ สั ง เ ก ต ข อ ง
คณะอนุ กรรมการ
เจรจาข อ ตกลง
และการประเมิ น
ก า ร พั ฒ น า
กฎหมายของ
ส ว น ร า ช ก า ร
ค ณ ะ ที ่1 ก ลุ ม
ก ฎ ห ม า ย
เศรษฐกิ จ ต อ งมี
ก า ร ตี ค ว า ม
เชนเดียวกันกับคํา
ว า “เหตุ สุ ด วิ สั ย ”
ซึง่ อาจเปดโอกาส

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
ให เ จ า หน า ที ใ่ ช
ดุ ล ย พิ นิ จ ใ น
ท า ง มิ ช อ บ
อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม
ป จ จุ บั น
กรมศุ ล กากรได
ย ก ร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ
แ ก ไ ข พ ร ะ ร า ช
กําหนดพิกัดอัตรา
ศุ ล ก า ก ร พ . ศ .
2530(ฉบั บ ที่ . .)
พ . ศ . …. ซึ่ ง ไ ด
บั ญ ญั ติ เ รื ่อ งการ
นํ า ของที ่ส ง ออก
ไ ป ผ ลิ ต ผ ส ม
บรรจุ ประกอบ
หรื อ ดํ า เนิ น การ
อื่ น ใ ด ฯ แ ล ว
นํา กลับ เขา มาใน
ร า ช อา ณ า จัก ร
(OUTWARD
PROCESSING)
จะได รั บ ยกเว น
อ า ก ร
ผู ป ร ะ ก อบ ก า ร

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
สามารถใช สิ ท ธิ
ประโยชนไดดีกวา
มาตรา ๑๙ ทวิ
ทั้งนี้กรมศุลกากร
ได แ จ ง การแก ไ ข
เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง
ดั ง ก ล า ว ใ ห
กระทรวงการคลัง
ทราบแล ว ตาม
นั ย บั น ทึ ก
ด ว น ที่ สุ ด ที่
กค 0503/4267
ลว.20 เม.ย.2554

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นายรณรงค

สุขถาวร

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
โทรศัพท : 0 2667 6002
มือถือ

: …………………………-…………………………...

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ ……2.2.1 โครงการสนับสนุน SMEs ผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ……………………………………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .....สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน.............กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง...............
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
1. หารือรวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม BOI
สสว. และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
ขอเสนอมาตรการดานการเงินเพื่อสงเสริมและ
ชวยเหลือ SMEs

เปาหมาย
ขอเสนอมาตรการ
ดานการเงินเพื่อ
ชวยเหลือ SMEs

2. การกําหนดแผนและเปาหมายการใหสินเชื่อ
และการค้ําประกันสินเชื่อแก SMEs ผาน SFIs
จํานวน 5 แหง ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย และธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย

แผนและเปาหมาย
การใหสินเชื่อและ
ค้ําประกันสินเชื่อแก
SMEs ประจําป
2554

ความกาวหนา
 : ไดหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และรวมจัดทํา
รายงานผลการศึกษา เรื่อง การสนับสนุนดานการเงิน
ใหกับ SMEs ผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจเสร็จ
เรียบรอยแลว และไดเสนอกระทรวงการคลัง โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดรับทราบแลว
 : ไดเสนอแผนและเปาหมายการใหสินเชื่อและ
การค้ําประกันสินเชื่อแก SMEs โดยสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจประจําป 2554

ปญหา/อุปสรรค
หมายเหตุ
บันทึก สศค. ที่
กค 1006/313
ลว. 25 มี.ค. 2554
-

บันทึก สศค. ที่
กค 1006/270
ลว. 16 มี.ค. 2554

โครงการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓๒๔
มือถือ : 081-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 2.2.2 สนับสนุน SMEs ผานมาตรการดานภาษี
2. หนวยงาน กรมสรรพากร
3. งบประมาณที่ไดรับ ........ไมมี.......บาท
4. งบประมาณทีเบิกจาย ..... ไมมี.....บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
1.มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมธุรกิจ
SMEs (การเพิ่ม R&D,
Productivity and Creativity)

เปาหมาย
ความกาวหนา
เสนอ/อนุมัติหลักการ - ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก
ภายใน ก.ค.54
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลัง 1 ม.ค.2555 และ
กําหนดใหจัดเก็บในอัตรา 15% ของกําไรสุทธิสวนที่เกิน 150,000
บาท แตไมเกิน 1 ลานบาท และอัตรา 23% ของกําไรสุทธิสวนที่เกิน
1 ลานบาท และสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลัง 2556
เปนตนไป กําหนดใหเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 20 % ของ
กําไรสุทธิสวนที่เกิน 1 ลานบาท
- ขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจ ชุมชน เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนโดยยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับ เงินไดพึงประเมินที่
ไดรับป ละไมเกิน 1,800,000 บาท ตั้ งแตวั นที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นางสาววัชราภรณ มาตยานันท
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักวิชาการแผนภาษี
โทรศัพท : 0 2272 9017

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
ครม.เห็นชอบใน
หลักการ

ครม.เห็นชอบใน
หลักการ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ …… 2.3.1 รวมกําหนดความชัดเจนแผนการลงทุนดาน Logistics……การเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงภายในประเทศ และภูมิภาคอินโดจีน…
2.3.4 กําหนดแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สําคัญ
2. หนวยงาน สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ไดรับ....(ไมใชเงินงบประมาณ)........บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ...............................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
หมายเหตุ
1. รวบรวมขอมูลที่ รวมกําหนดความชัดเจน - : นําเสนอผลการศึกษาแผนการพัฒนา Logistics (แผนยุทธศาสตร
เกี่ยวของกับการ
แผนการลงทุนดาน
Logistics ป 2551 – 2554) และแผนการพัฒนาระบบขนสง (แผน
พัฒนา Logistics
Logistics และแผนการ
หลักในการพัฒนาระบบคมนาคม ป 2554 – 2563) ตอปลัด
และระบบขนสง
เงินของโครงการลงทุนที่ กระทรวงการคลัง เมื่อ 23 พฤษภาคม 2554
สําคัญ
- : ไดมีการจัดประชุมรวมกันระหวางปลัดกระทรวงการคลัง
2. รวบรวมขอมูล
ปลัดกระทรวงคมนาคม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ
เกี่ยวกับแผนการ
เลขาธิการ สศช. เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนและ
ลงทุนดาน Logistics
การจัดหาเงินลงทุนในระบบขนสงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
และระบบการขนสง
ในเบื้องตน

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นายชาญวิทย นาคบุรี

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
โทรศัพท : 02-2985880 ตอ 6714

แบบฟอร์มติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 2.3.2 โครงการร่วมกําหนดความชัดเจนแผนการลงทุนด้านน้ํา
- กําหนดแผนการลงทุนด้านน้ํา
2. หน่วยงาน สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ได้รับ.....................-..............................บาท
4. งบประมาณที่เบิกจ่าย ...............-................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เป้าหมาย
- ประชุม/สัมมนา
แผนการลงทุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดลําดับ
ความสําคัญของ
โครงการทั้งหมด

ความก้าวหน้า
- ได้จัดประชุมคณะทํางาน Focus Group ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2554 เรื่องการสร้างความชัดเจนด้านการลงทุนในระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ของประเทศ ภายใต้แผนการลงทุนระยะ 5
ปี (พ.ศ.2555-2559) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ร่วมกับ
คณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ สํานักงบประมาณ (สงป.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มูลนิธิ
สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมพัฒนาที่ดิน
- จัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและการดําเนินการในระยะ

ปัญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

เสนอ
กระทรวงการคลัง

สรุปแผน
ดําเนินงานและ

ต่อไปต่อปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ํา ดร. สมภพ อมาตยกุล ที่
ปรึกษา ผู้แทน สศช. และ สวค. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
- สบน. สวค. และผูแ้ ทน สศช. ร่วมเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําของมูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2554 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยการให้
ประชาชนในท้องที่มีส่วนร่วม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
จัดทําแผนการลงทุนในสาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร
- สบน. สวค. ผู้แทน สศช. และผู้แทน สงป. ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อําเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งโครงการของกรมชลประทาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่
9 กันยายน 2554 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงการพัฒนา
ชลประทานที่กรมชลประทานบริหารจัดการน้ําเข้าสู่ไร่นาของ
เกษตรกรกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ําห้วยคล้าย จังหวัด
อุดรธานี ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริเข้ามาช่วย
ขยายผลโครงการอ่างเก็บน้ําเดิมของกรมชลประทาน เพื่อนํามาใช้เป็น
ต้นแบบในการลงทุนด้านทรัพยากรน้ําต่อไป
- ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการให้ปลัด
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบเป็น

-

ขอแก้ไขกิจกรรมจาก “เสนอ
ค.ร.ม. เศรษฐกิจ” เป็น

แผนการลงทุน
ด้านน้ํา

ระยะๆ

ผู้รับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุ่ม/สํานัก)
ชื่อ

: นายธีรัชย์ อัตนวานิช

ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการสํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทรศัพท์ : 02-265-8050 ต่อ 5700

“เสนอกระทรวงการคลัง”
เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไม่ได้จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนฯ สบน. จึงนําเสนอ
กระทรวงการคลังแทน

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 2.3.2 โครงการรวมกําหนดความชัดเจนแผนการลงทุนดานน้ํา
- กําหนดแผนการลงทุนดานน้ํา
2. หนวยงาน สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ไดรับ.....................-..............................บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ...............-................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
- ประชุม/สัมมนา
แผนการลงทุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดลําดับ
ความสําคัญของ
โครงการทัง้ หมด

ความกาวหนา
- ไดจัดประชุมคณะทํางาน Focus Group ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2554 เรื่องการสรางความชัดเจนดานการลงทุนในระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ของประเทศ ภายใตแผนการลงทุนระยะ 5
ป (พ.ศ.2555-2559) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน รวมกับ
คณะที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ สํานักงบประมาณ (สงป.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มูลนิธิ
สถาบันนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการจัดการทรัพยากรน้ํา ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมพัฒนาที่ดิน
- จัดประชุมเพื่อรายงานความคืบหนาและการดําเนินการในระยะ

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

เสนอ
กระทรวงการคลัง

สรุปแผน
ดําเนินงานและ

ตอไปตอปลัดกระทรวงการคลัง รวมกับหมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการน้ํา ดร. สมภพ อมาตยกุล ที่
ปรึกษา ผูแทน สศช. และ สวค. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
- สบน. สวค. และผูแ ทน สศช. รวมเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอางเก็บน้ําของมูลนิธิปดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2554 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยการให
ประชาชนในทองที่มีสวนรวม อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณา
จัดทําแผนการลงทุนในสาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร
- สบน. สวค. ผูแ ทน สศช. และผูแ ทน สงป. รวมเดินทางศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน ณ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทัง้ โครงการของกรมชลประทาน
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ในบริเวณใกลเคียง เมื่อวันที่
9 กันยายน 2554 เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบระหวางโครงการพัฒนา
ชลประทานที่กรมชลประทานบริหารจัดการน้ําเขาสูไรนาของ
เกษตรกรกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ําหวยคลาย จังหวัด
อุดรธานี ที่มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริเขามาชวย
ขยายผลโครงการอางเก็บน้ําเดิมของกรมชลประทาน เพื่อนํามาใชเปน
ตนแบบในการลงทุนดานทรัพยากรน้ําตอไป
- ไดมีการรายงานความกาวหนาการดําเนินการใหปลัด
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทราบเปน

-

ขอแกไขกิจกรรมจาก “เสนอ
ค.ร.ม. เศรษฐกิจ” เปน

แผนการลงทุน
ดานน้ํา

ระยะๆ

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นายธีรัชย อัตนวานิช

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทรศัพท : 02-265-8050 ตอ 5700

“เสนอกระทรวงการคลัง”
เนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไมไดจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการดานการ
ลงทุนฯ สบน. จึงนําเสนอ
กระทรวงการคลังแทน

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ 2.3.3 ปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (PPP; Public Private Partnerships)
หนวยงาน สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งบประมาณที่ไดรับ....(ไมใชเงินงบประมาณ)........บาท
งบประมาณที่เบิกจาย ...............................บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม
การปรับปรุง

เปาหมาย
เสนอราง

พระราชบัญญั กฎหมายใหม
ติวาดวยการ

หรือปรับปรุง

ใหเอกชนเขา

กฎหมายเดิม
เพื่อนําเสนอ

รวมงานฯ

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลั
ง

ความกาวหนา
- คณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราชบัญญัติการใหเอกชนเขา
รวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีประชุมเพื่อพิจารณารางกฎหมาย
ดังกลาว ทุกวันพฤหัสบดี และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554
ไดพิจารณาในวาระที่ 1 เรียบรอยแลว

ปญหา/อุปสรรค
เนื่องจากปจจุบันปรากฏขอเท็จจริงวาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐที่ใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของตน ประสบปญหาจากความไมชัดเจนในบทบัญญัติ
ของกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานอันเปนเหตุให
ตองนําเรื่องเขาหารือตอคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนจํานวน
มาก อีกทั้งยังปรากฏขอเท็จจริงวาหลายโครงการมีการ
ดําเนินการทีไ่ มถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนดในกฎหมายและ
หลายโครงการหลีกเลี่ยง สงผลใหสภาพบังคับของกฎหมาย
เสื่อมถอยลงไป ในการนี้จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาวใหมีความชัดเจนมากขึ้น สนับสนุนใหภาคเอกชนเขา
มาลงทุนในกิจการของรัฐ และตลอดจนรองรับโครงการทั้งที่ได
ดําเนินการมาโดยถูกตองตามกฎหมายปจจุบัน

หมายเหตุ

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค
และโครงการที่ไมไดดําเนินการใหถูกตองใหเขามา
อยูในบังคับของกฎหมายใหมที่ปรับปรุงขึ้น

ผูรับผิดชอบ (ระดับ ผอ.กลุม/สํานัก)
ชื่อ : นางญาใจ พัฒนสุขวสันต
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
โทรศัพท : ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ตอ ๖๖๑๘
มือถือ : ๐๘๑-๘๑๕-๓๕๔๐

หมายเหตุ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชือ่ โครงการ 2.3.5(3) โครงการสนับสนุนที่ดนิ เพื่อรองรับระบบ Logistic
(2) พัฒนาที่ดนิ ราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเปนอาคารจอดรถยนต Park & Ride
2. หนวยงาน สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ
3. งบประมาณทีไ่ ดรับ - บาท (ยังไมไดจัดทําคําของบประมาณ)
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท
กิจกรรม
1. สํารวจพื้นที่และศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ใหสอดคลองกับโครงการระบบรถไฟฟาในเขต
กรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีมวง

2. ประสานสวนราชการใหสงคืนพื้นที่
(รวมการเจรจาสิ่งปลูกสรางทดแทน /
การดําเนินการสงคืน-รับคืน)
3. เสนอกระทรวงการคลังเพือ่ ขอความเห็นชอบรูปแบบ
โครงการ
4. ดําเนินการเปดประมูลและกอสราง
(ระยะเวลาดําเนินการขึ้นอยูกับแตละพื้นที่)

เปาหมาย

ความกาวหนา
- : อยูระหวางสํารวจพื้นที่ใหสอดคลองกับโครงการระบบรถไฟฟา
ธ.ค. 53 – มิ.ย. 54
ในเขตกรุงเทพมหานคร สายสีแดง และสายสีมวง ซึ่งกรมธนารักษ
มีพื้นที่รองรับโครงการดังนี้
- สายสีแดง จํานวน 1 แปลง ไดแก แปลงบานพักขาราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง
- สายสีมวง อยูระหวางการสํารวจพื้นที่
ก.ค. – ก.ย. 54
ต.ค. – ธ.ค. 54
ม.ค. 55 – ก.ย.57

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นางปนัสยสร อริยวงศ
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท : 0 2273 0912
โทรสาร : 0 2279 8410

- : อยูระหวางประสานกับกองทัพอากาศเพื่อขอขอมูลการขอใชพื้นที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ใชรวมกับแปลงบานพักขาราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง

ปญหา/อุปสรรค
- สวนราชการ
ผูครอบครอง
(กองทัพอากาศ)
ใชประโยชนเปน
อาคารพักอาศัย
จึงอาจไมให
ความรวมมือ
ในการสงคืนพื้นที่
เพื่อดําเนินโครงการ

หมายเหตุ
-

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชือ่ โครงการ 2.3.5(3) โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistic
(3) สรางศูนยกระจายสินคาเพื่อรองรับระบบ Logistic ตามเสนทางรถไฟความเร็วสูง
2. หนวยงาน สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
3. งบประมาณทีไ่ ดรับ - บาท (ยังไมไดจัดทําคําของบประมาณ)
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท
กิจกรรม
1. สํารวจพื้นที่และศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ใหสอดคลองกับโครงการรถไฟความเร็วสูง

2. ประสานสวนราชการใหสงคืนพื้นที่ (รวมการเจรจา
สิ่งปลูกสรางทดแทน / การดําเนินการสงคืน-รับคืน)
3. เสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบรูปแบบโครงการ
4. ดําเนินการเปดประมูลและกอสราง
(ระยะเวลาดําเนินการขึ้นอยูกับแตละพื้นที่)

เปาหมาย

ความกาวหนา
- : อยูระหวางนําเสนอขออนุมัตโิ ครงการเพื่อสํารวจที่ราชพัสดุ จํานวน 11
ธ.ค.53 – มิ.ย. 54
จังหวัด ไดแก นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต ระนอง กาญจนบุรี จันทบุรี สตูล สุรินทร และลําปางและพื้นที่อื่น ๆ
ที่มีความพรอม จึงทําใหไมสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได
ก.ค. – ก.ย.54
ต.ค. – ธ.ค. 54
ม.ค.55 – ก.ย.57

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายชาญณัฎฐ แกวมณี
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
โทรศัพท : 0 2278 3481
โทรสาร : 0 298 5484
มือถือ
:-

ปญหา/อุปสรรค
- ยังไมไดรับ
งบประมาณ

หมายเหตุ
-

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558) เดือน กันยายน 2554
1. ชือ่ โครงการ 2.3.5 โครงการสนับสนุนที่ดินเพื่อรองรับระบบ Logistic (1) โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา จังหวัดสงขลา
2. หนวยงาน สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ
3. งบประมาณที่ไดรบั
3,320,000 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน 10%) 4. งบประมาณที่เบิกจาย 3,200,000 บาท (เบิกจายครบแลว)
กิจกรรม
1. เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ
ตามมาตรา 6 เพื่อให ครม. ใหความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการ ตาม
มาตรา 12 แหงพ.ร.บ. วาดวยการให
เอกชนเขารวมงานฯ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ มาตรา 13 เพื่อให
พิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงาน
(ทั้งกรณีใชวิธีประมูลและกรณีไมใชวิธี
ประมูล) และสงรางสัญญาให สนง.
อัยการสูงสุด ตรวจพิจารณา
3. เสนอให ครม.พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา 21 แหง พรบ. วาดวยการให
เอกชนเขารวมงานฯ/ ครม.พิจารณา
ภายใน 90 วัน

เปาหมาย
ม.ค. 54

ความกาวหนา
 : กรมธนารักษไดนําเสนอกระทรวงการคลัง
เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
ในหลักการของโครงการ

ก.พ.– พ.ค.54  : กระทรวงการคลังไดเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของ
โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
26 เม.ย. 54 เห็นชอบในหลักการของ
โครงการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
และใหกระทรวงการคลังและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอนของ
มิ.ย.– ส.ค.54
กฎหมายที่เกีย่ วของ ไดแก พ.ร.บ.วาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม

ปญหา/อุปสรรค
-

- โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม EIA ตามพระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จํานวน 2 ฉบับ
ประกอบดวย
1. EIA การดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดมี
หนังสือ ลงวันที่ 6 ก.ค.54 แจงใหกรมธนารักษปรับปรุงและเพิ่มเติม
ขอมูลในรายงานฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคมนาคม
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ครั้งที่
8/2554 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย 54 ซึ่งกรมธนารักษไดมีหนังสือลงวันที่
13 ก.ค. 54 แจงใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ปรึกษาการจัดทํา
รายงานฯ ดําเนินการแกไขปรับปรุงรายงานดังกลาวกอนเสนอให
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งไดรบั การ
ประสานงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคาดวาจะสามารถสง
EIA ที่ปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ
พิจารณาไดภายในเดือน ก.ย. 54

หมายเหตุ
-

-2-

(1) โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา จังหวัดสงขลา (ตอ)

กิจกรรม
3. เสนอให ครม.พิจารณาใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา 21 แหง พรบ. วาดวยการให
เอกชนเขารวมงานฯ/ ครม.พิจารณา
ภายใน 90 วัน

เปาหมาย
มิ.ย.– ส.ค.54

ความกาวหนา

4. แจงผูไดรับสิทธิฯมาจัดทําสัญญาฯและ
ก.ย.54
- : ขณะนี้อยูร ะหวางเตรียมแตงตัง้ คณะกรรมการฯ
แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อ
ตามมาตรา 13 แหงพ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชน
กํากับดูแลการดําเนินการตามสัญญาฯ
เขารวมงานฯ เตรียมรางสัญญาการใหเอกชน
ตามนัยมาตรา 22 และมาตรา 23
เขารวมงานฯ
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายพิทักษ ดิเรกสุนทร ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2
โทรศัพท : 0 2270 1898
โทรสาร : 0 2270 1890

ปญหา/อุปสรรค
2. EIA โครงการถมทะเลฯ ซึ่งศาลจังหวัดสงขลาไดมีคําพิพากษาวา
บริษัท เจาพระยาทาเรือสากล จํากัด มีความผิดฐานตามมาตรา 117
ประกอบมาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย
พุทธศักราช 2456 และบริษัทฯ ไดชําระคาปรับตามคําพิพากษาแลว
ซึ่ง สผ. ไดนําเสนอ EIA ฉบับนีต้ อ คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 54 ซึ่งคณะกรรมการฯ
มีมติวา ไมเห็นชอบ EIA ฉบับนี้ และใหกรมธนารักษเพิ่มเติมขอมูล
ในประเด็นขอกฎหมายเพื่อใชประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ โดยเปนประเด็นขอกฎหมายเกีย่ วของกับการอนุญาต
สิ่งลวงล้ําลําน้ํา ในความรับผิดชอบของกรมเจาทา และประเด็น
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดินตามกําหนดของ
กฎหมายผังเมือง ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมธนารักษจึงไดมีหนังสือลงวันที่ 13 มิ.ย. 54 ขอหารือกับ
กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมเจาทา ปรากฏวา กรมโยธาธิการ
และผังเมืองไดมีหนังสือลงวันที่ 29 มิ.ย. 54 และกรมเจาทา
ไดมีหนังสือลงวันที่ 9 ก.ย.54 ตอบขอหารือของกรมธนารักษ
ซึ่งกรมธนารักษจะไดนาํ ผลการหารือจากทั้งสองหนวยงานแจงให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณาตอไป
-

หมายเหตุ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ ...2.4.1(2.2).โครงการการดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)…………………………………………………..………..
…- ตราสารศุกูก โดยแกไขกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรองรับตราสารศุกูก.....
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายการออมและการลงทุน……………………… กรม .........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.......................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ................... - ............................. บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ............... - ...................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
แกไขกฎกระทรวงวาดวยการ
อนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
เสนอรางกฎกระทรวงฯ
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
- ขั้นตอนตรวจรางกฎกระทรวงฯ
ของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.)
- ขั้นตอน สคก. สงใหสํานัก
เลขาธิการ ครม. เพื่อให รมว.กค.
ลงนามในกฎกระทรวงฯ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใชบังคับตอไป

เปาหมาย
(ตามที่ไดตกลง
กับปลัดและ
รองปลัด
กระทรวง
การคลัง)

ความกาวหนา
- : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีการประชุมพิจารณาอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 โดยมีผูแทนจากสํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคาร
แหงประเทศไทย และ สศค. เขารวมชี้แจง โดยที่ประชุมเห็นวา ไมควรใช
วิธีการกําหนดคํานิยามคําวา “หนวยลงทุน” ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. เสนอ
(ที่ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554) ซึ่งขัดกับบทคํานิยาม ในสวนที่
เกี่ยวของกับ“หนวยลงทุน”ที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรใหใชถอยคําวา
“หลักทรัพยอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับหนวยลงทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด” แทนคําวา “ใบทรัสต” ในรางกฎ
กระทรวงฯ ที่ผานการตรวจพิจารณาครั้งแรก (30 กันยายน 2553)
- : ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
แกไขถอยคํา และจะสงรางกฎกระทรวงดังกลาวใหสํานักงาน ก.ล.ต.
ยืนยันความเห็นเกี่ยวกับรางกฎกระทรวงฯ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนสง
เรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอไป

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ ...2.4.1(2.3).โครงการการดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)…………………………………………………..………..
…- การปรับปรุงหลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกธุรกิจเงินรวมลงทุน .....................................................................
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายการออมและการลงทุน……………………… กรม .........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.......................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ................... - ............................. บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ............... - ...................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
1. คณะทํางานฯ ดานการปรับปรุง
จัดประชุม (สศค. กรมสรรพกร
กลต. และ สวทช.)
๒. สศค. กับ สวทช. จัดทํา
ประเภทอุตสาหกรรม
3. จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ประเภทอุตสาหกรรม
4. ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
5. การบังคับใชกฎหมายและการ
ดําเนินการตามเงื่อนไขตางๆ

เปาหมาย

ความกาวหนา
 : จัดประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554

ปญหา/อุปสรรค
ไมมี

- : อยูระหวางรางกฎหมายแกไขการใหสิทธิประโยชนทางภาษีฯ

ไมมี

X : ยังไมไดดําเนินการ
X : ยังไมไดดําเนินการ
X : ยังไมไดดําเนินการ

อยูระหวางรอกฎหมาย
มีผลบังคับใช
อยูระหวางรอกฎหมาย
มีผลบังคับใช
อยูระหวางรอกฎหมาย
มีผลบังคับใช
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

หมายเหตุ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 2.4.1 (2.4) โครงการการดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
- พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน
Inflation-Linked Bond
2. หนวยงาน สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ไดรับ....................-............................บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ..............-.................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
การจําหนาย
พันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยแปรผันตาม
การเปลี่ยนแปลงของ
เงินเฟอใน
ปงบประมาณ 2554
(Inflation-linked
Bond : ILB)

เปาหมาย
1. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในเชิง
ลึกโดยการเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑใหตอบรับความ
ตองการของนักลงทุน
2. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหมี
ความเชื่อมโยงกับสากลและ
ยกระดับตลาดตราสารหนี้ของ
ประเทศไทยใหเปนตลาดตราสาร
หนี้ตัวอยางของภูมิภาค ASEAN

ความกาวหนา
- ดําเนินการจําหนายพันธบัตรในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2554
และออกพันธบัตรในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 โดยมียอดการ
จําหนาย 40,000 ลานบาท
- กําหนดแนวทางใหมีการออกพันธบัตร Inflation-linked Bond
อยางตอเนื่องเพื่อสรางสภาพคลอง
- มีการออก ILB เพิ่มเติมบนรุนเดิม ไมเกิน 60,000 ลานบาท ใน
ปงบประมาณ 2555 เพื่อสรางสภาพคลองให ILB ที่ออกไปแลว
และเปนอัตราอางอิงของตลาด

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นางสาวพิมพเพ็ญ ลัดพลี

ตําแหนง : ผูอํานวยการสวนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (รักษาราชการแทน)
โทรศัพท : 02-265-8050 ตอ 5802

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 2.4.1 (3) โครงการการดําเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
- พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2. หนวยงาน สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ไดรับ....................-...............................บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ..............-.................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
ดําเนินการออกตั๋ว
สัญญาใชเงินระยะ
ยาว ประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

การจําหนาย
พันธบัตรรัฐบาล
รุนอายุ 50 ป

เปาหมาย
1. เพื่อใชในการปรับโครงสรางหนี้เงินกูระยะสั้นจาก
ธนาคารพาณิชย
2. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้รัฐบาล และดูแลตนทุน
โดยการ Lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ระดับต่ํา
3. ตอบรับขอเรียกรองของนักลงทุนระยะยาว เชน
บริษัทประกันชีวิต และ กบข. ซึ่งเปนหนวยงานหลัก
ที่ดูแลเงินออมของภาคประชาชน
1. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้รัฐบาล และดูแลตนทุน
โดยการ lock-in อัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ระดับต่ํา
2. ยืดเสน yield curve พันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปนอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงของตลาดตราสารหนี้ไทย

ความกาวหนา
ดําเนินการออกเสร็จสิ้นแลว และมีการชําระเงิน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 โดยสามารถ
จําหนายได ดังนี้
- รุนอายุ 12 ป 18,900 ลานบาท
- รุนอายุ 18 ป 15,700 ลานบาท
รวม
34,600 ลานบาท
มีแผนการออกพันธบัตรรุนอายุ 50 ป ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น 13,000
ลานบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

-

-

กิจกรรม

เปาหมาย

การจําหนาย
พันธบัตรรัฐบาล
เพื่อรายยอยพิเศษ
ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ผาน
เครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM)
รุนอายุ 3 ป

1. สงเสริมการออมของประชาชนรายยอยและนําพา
ประเทศไทยกาวสูสังคมแหงการออม
2. เพิ่มชองทางการเขาถึงใหกับประชาชนโดย
จําหนายพันธบัตรฯ ผานเครื่อง ATM
3. พัฒนาระบบของพันธบัตรรัฐบาลไปสูระบบตรา
สารไรใบ (scripless)

ความกาวหนา
จําหนายไปแลวทั้งสิ้น 8,000 ลานบาท
- พิธีลงนามบันทึกความตกลงวาดวยการ
จําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเปดให
ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554
- เปดขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ
ผาน ATM ระหวางวันที่ 12-30 กันยายน 2554
– ในปงบประมาณ 2555 จะดําเนินการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษผาน ATM
อยางตอเนื่องเพื่อหลอเลี้ยงตลาดและเปน
ทางเลือกใหผูออมรายยอยสามารถเขาถึงการ
ออมทีม่ ีความมัน่ คงสูง

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นางสาวพิมพเพ็ญ ลัดพลี

ตําแหนง : ผูอํานวยการสวนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (รักษาราชการแทน)
โทรศัพท : 02-265-8050 ตอ 580

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

-

-

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …2.4.2…โครงการการติดตามการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 …………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน.............กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง............
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
๑. ดําเนินการในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกํากับดูแล
การปฏิบัติตามแผนพัฒนา
สถาบันการเงินระยะที่ ๒

เปาหมาย
ความกาวหนา
จัดประชุมคณะกรรมการฯ  : เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ไดมีการประชุม
ครั้งแรกภายในเดือน
คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
มีนาคม ๒๕๕๔
การเงินระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ หองประชุม วายุภักษ ๑
กระทรวงการคลัง โดยมี รมว. กค. เปนประธาน และ ผอ. สศค.
เปนกรรมการและเลขานุการ
 : เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 53 รมว.กค. ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกํากับฯ ไดลงนามแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ภายใตแผนพัฒนาฯ 2 ขึ้น 3 คณะ ไดแก ดานภาษี ดานกฎหมาย
การเงิน และดานการพัฒนาบุคลากร
- : สศค. อยูระหวางดําเนินการเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
นําเสนอ เรื่อง ตอนายกรัฐมนตรีเพื่อยืนยันการแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับฯ เนื่องจากคณะกรรมการดังกลาวซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรีไดสิ้นสภาพลงพรอมการสิ้นสุดลง
นายกรัฐมนตรีใน ครม. ชุดกอน

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

กิจกรรม
๒. กําหนดหลักเกณฑการยก
ระดับธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอย (ธย.) ที่บริหารดี
และมีประสิทธิภาพเปน ธพ.

เปาหมาย
กค.ออกประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการที่ ธย. จะขอ
อนุญาตยกระดับเปน ธพ.

ความกาวหนา
 : รมว.คลัง ไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ธนาคารพาณิชยเพื่อ
รายยอยจะขออนุญาตยกระดับฐานะเปนธนาคารพาณิชย ซึ่งลง
ราชกิจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ ๑๖ ง วันที่ ๘ ก.พ. ๕๔

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
บันทึก สศค. ที่กค
1006/742
ลว. 13 กย. 53

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓๒๔
มือถือ : 081-๖๖๖-๔๔๘๘

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ ……2.5.1 โครงการความรวมมือในกลุม ASEAN ดานการคา…………………………………………………………………………………………………………..………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ.............กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.................................................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

การติดตามการ
ดําเนินการลดภาษีของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม ๔
ประเทศ (กัมพูชา ลาว
พมา และเวียดนาม)
ใหเปนไปตาม
พันธกรณีภายใตเขต
การคาเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade
Area: AFTA)

ประเทศสมาชิก
ใหม ลดภาษี
สินคาในบัญชี
ลดภาษีลงเหลือ
รอยละ ๐ ในวันที่
๑ ม.ค. ๒๕๕๘

- : ลาสุด ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดําเนินการภายใตความตกลงการคา
สินคาของอาเซียน (CCA) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ประชุมไดรับทราบวากัมพูชาและเวียดนามยังมิไดดําเนินการลดภาษีศุลกากรสินคาจํานวนรอย
ละ ๖๐ และ ๘๐ ในบัญชีลดภาษีลงเหลือรอยละ ๐ ในป ๒๕๕๓ ตามลําดับ ตาม Road Map
for Integration of ASEAN และ Strategic Schedule ภายใน AEC Blueprint ที่ประชุมจึงได
ขอใหทง้ั ๒ ประเทศเรงดําเนินการ ทั้งนี้ สศค. ไดมีหนังสือแจงใหกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศผูรับผิดชอบกรอบการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจของอาเซียน และรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน หยิบยกประเด็นดังกลาวในการประชุมที่เกี่ยวของเพื่อใหทั้ง ๒ ประเทศเรง
ดําเนินการลดภาษีตอไปแลว
- : สําหรับรายการสินคาที่ประเทศสมาชิกใหมจะขอใชความยืดหยุนในการขยายเวลาการลด
ภาษีลงเหลือรอยละ ๐ ออกไปจากป ๒๕๕๘ เปน ๒๕๖๓ ซึ่งตามความตกลง ATIGA กําหนดให
มีจํานวนไมเกินรอยละ ๗ ของจํานวนรายการทั้งหมด ประเทศสมาชิกใหมทั้ง ๔ ประเทศไดเห็น
พองที่จะแจงแผนการลดภาษีเบื้องตน (Indicative Tariff Reduction Schedule) ตอที่ประชุม
CCA ภายในชวงครึ่งแรกของป ๒๕๕๖

ไมมี
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ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …2.5.2(2) การจัดตั้งสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) …
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ.............กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง........................................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ที่ประชุม AFMM+3 เมื่อวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศ
อุซเบกิสถาน ไดใหความเห็นชอบ ใน
ประเด็นหลักของการจัดตั้งสํานัก
งานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของ
ภูมิภาคอาเซียน+๓ หรือ AMRO
(ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office) ซึ่งเปนหนวยงาน
ระวังภัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
อาเซียน+๓ ที่จะทําหนาที่วิเคราะห
และตรวจสอบสถานการณทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และ
สนับสนุนกลไกของ CMIM โดย
หนวยงานนี้จะจัดตั้งที่ประเทศ
สิงคโปร

สรุปสาระสําคัญ :
กําหนดให AMRO ทําหนาที่
สอดสอง ประเมิน และจัดทํา
รายงานเศรษฐกิจมหภาค
โดยรวมของภูมิภาคอาเซียน
+๓ รวมถึงประเมินความ
เปนไปไดในการเกิดปญหา
ทางการเงินของประเทศ
สมาชิก เพื่อที่จะไดสามารถ
เสนอแนะนโยบายที่จะ
บรรเทาสถานการณไดอยาง
ทันการณ

 : ดําเนินการรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ในการจัดทําราง
ความตกลงเพื่อการจัดตั้ง AMRO
 : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนาม (เมื่อวันที่ ๗ มค.
๒๕๕๔) ในหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนําเสนอ
ครม. เพื่อใหความเห็นชอบรางความตกลงเพื่อ การจัดตั้ง AMRO และ
อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในรางความตกลงฯ
 : ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง
อาเซียน+๓ ในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย ได
คัดเลือกผูอํานวยการ (Director) ของ AMRO แลว โดยผูแทนจากจีนจะ
ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการในปแรก และผูแทนจากญี่ปุนจะดํารง
ตําแหนงเปนผูอํานวยการในปที่ ๒ และ ๓
- : สํานักงานฯ จะเริ่มดําเนินงานอยางเปนทางการในกลางเดือนตุลาคม

-

-

ณ ประเทศสิงคโปร
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ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ ……2.5.2(3) การจัดตั้งกลไกการค้ําประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF)………
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กิจกรรม
การจัดตั้งกลไก
การค้ําประกัน
เครดิตและการ
ลงทุน (Credit
Guarantee
and
Investment
Facility: CGIF)

เปาหมาย
ที่ประชุม AFMM+3 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ประเทศ
อุซเบกิสถาน ไดมีมติเห็นชอบการจัดตั้งกลไกการค้ําประกันเครดิตและ
การลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF)
ของภูมิภาคอาเซียน +๓ ซึ่งเปนการดําเนินการภายใตมาตรการริเริ่ม
การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative:
ABMI) กลไกค้าํ ประกันเครดิตและการลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มอุปทานของพันธบัตรสกุลเงินทองถิ่นของภาคเอกชน
ในภูมิภาคอาเซียน+๓ ซึ่งกองทุน CGIF นี้ จะมีขนาด ๗๐๐ ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยเงินทุนจะมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ และ
ADB ซึ่ง CGIF จะทําหนาที่ค้ําประกันพันธบัตรใหแกภาคเอกชน ซึ่ง
จะชวยใหภาคเอกชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนและสามารถระดมทุน
ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

 : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได
ลงนามในความตกลงเพื่อการจัดตั้ง CGIF
แลวเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ และไดจัดสง
เงินจํานวน ๑๒.๖ ลานเหรียญสหรัฐฯ แก
ADB ในฐานะ Trustee
 : การประชุม Board of Directors
จะมีขึ้นในทุกไตรมาส ซึ่ง สบน. จะเปน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

-

-
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