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 บทสรุปผูบริหาร 
 
 กระทรวงการคลัง  เปนกระทรวงหลักดานเศรษฐกจิที่มพีันธกิจหลักในการกําหนดนโยบายทางการเงิน
และการคลัง  เพิ่มรายไดใหแกภาครัฐ  บริหารการรับ/จายเงินของรัฐบาล  และประสานความรวมมือกบัหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและผูที่ไดรับผลกระทบเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เศรษฐกิจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกเปนอยางมาก  ไมวาจะเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ราคาน้ํามันโลกที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  กระทรวงการคลังจึงไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยนโยบายยังคงความตอเนื่อง
จากปที่แลว  ซ่ึงกระทรวงการคลังไดดําเนนิการตามยุทธศาสตรหลัก 3 ยุทธศาสตร  ในชวงปงบประมาณที่ผานมา  
ดังนี ้
 
 1. การบริหารเศรษฐกิจท่ียั่งยืน  กระทรวงการคลังมุงมั่นสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ทั้งโดยการปรับปรุงกฎหมายดานการเงินการคลัง  ใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับสถานการณ  และไดกําหนดนโยบายตาง ๆ ที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยกระทรวงการคลังมีกลยุทธหลักตามยทุธศาสตรนี้  อาทิ   การบริหารทรัพยสินรัฐใหเกดิรายไดและมูลคาเพิม่
ทางเศรษฐกิจ  ปรับบทบาทคลังจังหวัดเพือ่การเปนนักบริหารเศรษฐกจิการคลังจังหวัด  จดัเก็บภาษีอยางมี
ประสิทธิภาพ  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ  การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก  การรักษาวนิัย
ทางการเงินการคลังระดับมหภาคของประเทศ  และการบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงิน
การคลัง  เปนตน 
 
 2. การพัฒนาสังคมอยางมีคณุภาพ  แมกระทรวงการคลงัจะเปนกระทรวงสําคัญทางเศรษฐกิจ  แต
กระทรวงการคลังก็มิไดละเลยการพัฒนาสังคม  เพราะสังคมจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไป
อยางยั่งยนืและมั่นคง  ในปงบประมาณที่ผานมากระทรวงการคลังไดมีกลยุทธตามยทุธศาสตรการพัฒนาสังคม
อยางมีคุณภาพ  อาทิ   การบริหารสินทรัพยภาครัฐเพื่อคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดลอมที่ดี  สงเสริมการบริโภคที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาสังคม  การใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต  อีกทั้ง  
กระทรวงการคลังไดดําเนินการบริหารจัดการการใชที่ราชพัสดุเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน   
  
 
  

ก 



 บทสรุปผูบริหาร (ตอ) 
 
และออกมาตรการที่สําคัญตาง ๆ เชน มาตรการการออมเพื่อการชราภาพ  และปรับปรุงโครงสรางภาษีเงนิไดเพือ่
สนับสนุนการกีฬา  เปนตน 
 
 3. การปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง  และเพิ่มประสิทธิภาพ  ความทันสมัยและความ
โปรงใสในการทํางาน  กระทรวงการคลังไดพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  โดยยดึหลักธรรมาภิบาลและนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ  เพื่อนําไปสูการใหบริการที่ดีแกประชาชน  ซ่ึงในปงบประมาณที่ผานมา
กระทรวงการคลังมุงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความเชื่อมโยงเครือขายขอมูลกลางของ
กระทรวงการคลัง  ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  การปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในเพื่อเพิม่ความ
โปรงใสในการทํางาน  และที่สําคัญอยางยิ่งคือ  การพัฒนาคน  ซ่ึงนับเปนทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อน
องคกรใหบรรลุเปาหมายสูงสุด  โดยไดมกีารจัดทําโครงการตาง ๆ เชน  โครงการพัฒนาระบบสํานกังาน  
โครงการพัฒนาระบบการจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โครงการเสริมสรางระบบคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ  โครงการบริหารความเสี่ยง  และโครงการบริหารจัดการองคความรู  เปนตน 

ข 



 สารบัญ 
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 - บทบาทของกระทรวงการคลังที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  นโยบายรัฐบาล   
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9        4 
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เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 
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 วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศน 
 เปนกระทรวงที่บูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในการสรางความยั่งยืน
ทางการคลังและระบบการเงิน  รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ  รวมทั้งพฒันาเศรษฐกจิและสังคมที่ยั่งยืน  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และเพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย 
 

พันธกิจ 
 1.  เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  เพื่อสรางความยั่งยนื  ความสามารถ
ในการแขงขันและความเปนธรรม 
 2.  เพิ่มรายไดภาครัฐโดย 

• จัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม  ทั่วถึง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาเชื่อถือของ
ประชาชนและสามารถใชเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

• บริหารทรัพยสินของภาครัฐเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชนตอรัฐและประชาชน
อยางเหมาะสม 

 3.  บริหารการรับจายเงินของรัฐบาล  รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหคลองตวัและ
ตอบสนองแนวนโยบายในการพัฒนา  ภายใตวินยัการเงนิการคลัง 
 4.  ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของและผูที่ไดรับผลกระทบเพื่อตอบสนองตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
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 ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
ประเด็นยทุธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
 เปาประสงค 
 (1) การมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงนิ   
 (2) ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ 
 เปาประสงค 
 (1) สนับสนุนใหเศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายไดและคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลงั  และเพิ่มประสิทธิภาพ  
ความทันสมัยและความโปรงใสในการทํางาน 
 เปาประสงค 
 (1) กระทรวงการคลังเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนที่ยอมรับดานความสามารถของบุคลากร  
การเพิ่มประสิทธิภาพ  การใหบริการ  ลดการทุจริตคอรัปชั่น  และการเพิ่มการใชระบบ IT 
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ฉบับที่ 9 บทบาทของกระทรวงการคลังที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
นโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

 

ยุทธศาสตรชาต ิ บทบาทของกระทรวงการคลัง 

1. การแกไขปญหาความยากจนและการ
กระจายรายได  

1. เพิ่มความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกจิ โดยสรางรายไดและพฒันา
คุณภาพชวีิตของประชาชน 

2. เพิ่มโอกาสใหกับประชาชนในการเขาถึงแหลงเงินทนุในการ
ประกอบอาชีพ 

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  

3. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ เพือ่สรางเครดิตใหประเทศ 

4. พัฒนาเสริมสรางระบบสถาบันการเงินใหมีความเขมแข็ง 

5. พัฒนาตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ 

6. สนับสนุนผูประกอบการในประเทศใหมคีวามสามารถในการ
แขงขันระหวางประเทศ โดยใชเครื่องมือทางการคลัง 

7. พัฒนา SMEs โดยผานสถาบันการเงินของรัฐ 

3.พัฒนาทุนทางสังคม 8. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง 

9. สรางความมั่นคงในชวีิตโดยการสนับสนุนใหมีมาตรการดาน
ประกันสังคมแบบใหม ๆ 

10. เสริมสรางความเปนธรรมในสังคม 

4. การพัฒนาที่ยั่งยืน 11. การสรางความยั่งยืนทางการคลัง 

12. เพิ่มบทบาทในการบริหารงานระดับ ภมูิภาคผานระบบ CFO 
จังหวดั 
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 บทบาทของกระทรวงการคลังที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ  นโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (ตอ) 

 

นโยบายรัฐบาลในสวนที่เก่ียวของกับ 
กระทรวงการคลัง 

บทบาทของกระทรวงการคลัง 

1. นโยบายเรงดวน 1. เพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจโดยการแปรรูปหรือใหเอกชนมีสวน
รวม 

2. นโยบายเศรษฐกิจ 2. เสนอและพฒันานโยบายดานการคลัง  ดานระบบสถาบันการเงิน 
แ ละดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

3. นโยบายการสรางรายได  4.  เพิ่มความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกจิ โดยสรางรายไดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน 

5. พัฒนา SMEs โดยผานสถาบันการเงินของรัฐ 

4. นโยบายการพาณิชยและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 

6. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพเพื่อสรางเครดิตของประเทศ 

5. นโยบายการพฒันาแรงงาน 7. สรางความมั่นคงในชวีิต โดยการสนับสนุนใหมีมาตรการดานการ
ประกันสังคมแบบใหม ๆ 

6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

8. ศึกษา วเิคราะหเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ส่ิงแวดลอม 

7. นโยบายดานตางประเทศ 9. ใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาประเทศ 

8. นโยบายการบริหารราชการแผนดิน 10. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง 

11. เสริมสรางความเปนธรรมในสังคม 
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 บทบาทของกระทรวงการคลังที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ  นโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (ตอ) 

 

แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 9 
ยุทธศาสตรของแผนฯ 9  

บทบาทของกระทรวงการคลัง 

1. การบริหารจัดการที่ดี  1. เสริมสรางความเปนธรรมในสังคม 

2. ใหมีระบบการเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยและทันตอ
เหตุการณ 

2. การพัฒนาคณุภาพคนและการคุมครองทางสังคม 3. เสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดย
สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยาง
ยั่งยืน  

4. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความ
เขมแข็ง 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5. ศึกษา วเิคราะหหาแนวทางเกี่ยวกับการจดัเก็บภาษี
ส่ิงแวดลอม 

5. การบริหารเศรษฐกิจสวนรวม 6. การสรางความยั่งยืนทางการคลัง 

7. พัฒนาและเสริมสรางระบบการเงินใหมคีวาม
เขมแข็ง 

8. พัฒนาตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ใหสอดคลอง
กับภาวะเศรษฐกิจ 

6. การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

9. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพเพื่อสรางเครดิต
ใหประเทศ 

10. พัฒนา SMEs โดยผานสถาบันการเงินของรัฐ 

7. การพัฒนาความเขมแข็งทาง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

11. ใหมีระบบการเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยและทันตอ
เหตุการณ 
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โครงสรางองคกร 
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 โครงสรางการบริหารกระทรวงการคลัง 
 

กระทรวงการคลัง 

สํานักงานรัฐมนตรี 

สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กลุมภารกิจดานรายได 
กลุมภารกิจดาน 
รายจายและหนี้สิน 

กลุมภารกิจดาน 
ทรัพยสิน 

กรมศุลกากร 

กรมสรรพสามิต 

กรมสรรพากร 

กรมธนารักษ กรมบัญชีกลาง 

สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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กระทรวงการคลัง  (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549) 

 

นายศุภรัตน  ควัฒนกุล 
รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และปลัดกระทรวงการคลัง 

นายสุทธิพันธุ  นิมมานเหมินท 
ผูตรวจราชการ 

นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล 
ผูตรวจราชการ 

นางสาวสุภา  ปยะจิตต ิ
ผูตรวจราชการ 

นายเสงี่ยม  สันทัด 
ผูตรวจราชการ 

นายเชิดชัย  ขันธนะภา 
ท่ีปรึกษาการคลัง 

 

นายมานะ หลักทอง  
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

นางสิรินุช พิศลยบุตร 
หัวหนาผูตรวจราชการ 

นางเบญจา  หลุยเจริญ 
ผูตรวจราชการ 

นายศุภชัย  จงศิริ  
ท่ีปรึกษา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

นายปยพันธุ  นิมมานเหมินท 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

 

นายศานิต  รางนอย 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจดานรายได 

นายประกอบ  ตันติยาพงศ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง  
หัวหนากลุมภารกิจดาน 
รายจายและหนี้สิน 

นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน 
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 หัวหนากลุมภารกิจ และอธิบดี 
กลุมภารกิจดานทรัพยสิน 

   

 
 
 
 
 
 
กลุมภารกิจดานรายได 

นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง  

หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน 

นายศานิต  รางนอย 
รองปลัดกระทรวงการคลัง  
หัวหนากลุมภารกิจดานรายได 

นายศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย 
อธิบดีกรมสรรพากร 

นายอุทิศ  ธรรมวาทิน 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 

นายสถิตย  ล่ิมพงศพันธุ 
อธิบดีกรมศุลกากร 

นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ 
อธิบดีกรมธนารักษ 

นายวิชัย  จึงรักเกียรติ 
ผูอํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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 หัวหนากลุมภารกิจ และอธิบดี (ตอ) 
กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

นายประกอบ  ตันติยาพงศ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง  

หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน 

นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

นางพรรณี  สถาวโรดม 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

นายนริศ  ชัยสูตร 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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 กรอบอัตราขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการและลูกจาง   
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 

ลูกจางประจํา
9%

ขาราชการ
81%

พนักงาน
ราชการ

10%

    หนวย : อัตรา 

ลําดับท่ี สวนราชการ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ รวม 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 227 39 82 348 

2 กรมธนารักษ 1,259 714 667 2640 

3 กรมบัญชีกลาง 2,108 194 444 2746 

4 กรมศุลกากร 4,711 492 863 6066 

5 กรมสรรพสามิต 3,747 403 797 4947 

6 กรมสรรพากร 19,812 1,894 1,027 22733 

7 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 142 0 8 150 

8 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 127 1 30 158 

9 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 264 29 0 293 

  รวม 32,397 3,766 3,918 40,081 
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 งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 
จําแนกตามหนวยงาน 
 หนวย : ลานบาท 

สวนราชการ จํานวน 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง                              403.6521  
กรมธนารักษ                              706.2665  
กรมบัญชีกลาง                           1,159.8335  
กรมศุลกากร                           2,268.5054  
กรมสรรพสามิต                           1,618.8219  
กรมสรรพากร                           6,168.1030  
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ                       130,943.8509  
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ                              275.3495  
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง                              281.2188  

รวม                       143,825.6016  

กรอบงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของกระทรวงการคลัง 
 หนวย : ลานบาท 

รายการ จํานวน 
งบบุคลากร                           7,438.9032  
งบดําเนินงาน                           2,774.8554  
งบลงทุน                           1,873.4861  
งบเงินอุดหนนุ                                  7.1865  
งบรายจายอ่ืน                       131,731.1704  
รวม                       143,825.6016  
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 งบประมาณรายจายของกระทรวงการคลัง (ตอ) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

  

   หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตรกระทรวง หนวยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
        

1. การบริหารเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน             143,565.2973                   3,491.8550  

  

- สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง                   403.6521                                  -    

  - กรมธนารักษ                   671.2416                      207.7950  

  - กรมบัญชีกลาง                   934.5541                                  -    

  - กรมศุลกากร                2,268.5054                      751.7500  

  - กรมสรรพสามิต                1,618.8219                   1,221.4400  

  - กรมสรรพากร                6,168.1030                   1,292.3700  
  - สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ            130,943.8509                                  -    

  

- สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ                   275.3495                                  -    

  - สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง                   281.2188                        18.5000  
        

2. การพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ                      35.0249                          2.2050  

  - กรมธนารักษ                     35.0249                          2.2050  
        
3. การปรับระบบบริหารจัดการ
กระทรวงการคลัง  และเพิ่มประสิทธิภาพ  
ความทันสมัยและความโปรงใสในการทํางาน 

                   225.2794                                  -    

  -กรมบัญชีกลาง                   225.2794                                  -    
        

รวมงบประมาณทั้งสิ้น              143,825.6016                   3,491.8550  

จําแนกตามยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง  
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ผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
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 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง  ซ่ึงคะแนนของแตละหนวยงานคํานวณไดจาก  ผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนกัของ
ตัวช้ีวดั 4 มิติ  ซ่ึงมิติที่ 1 คํานวณจากผลรวมของคาคะแนนถวงน้ําหนักของ  ตัวช้ีวัดการประเมินผลระดับ
กระทรวง  คะแนนของตวัช้ีวัดการประเมนิผลระดับกลุมภารกิจ  และคะแนนของตวัช้ีวดัการประเมินผลระดับ
กรม  ซ่ึงคาคะแนนตวัช้ีวดัการประเมินผลมิติที่ 1  แสดงไดดังตอไปนี้   

มิติ / ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

รอยละ 

คะแนน คาคะแนนถวง
น้ําหนัก (เต็ม 5) 

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงการคลัง (รอยละ 10)  

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 สถานะดุลเงินงบประมาณ (ตามระบบกระแสเงินสด) 1.25 5 0.0625 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2 หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ประจําป 

1.25 5 0.0625 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การจัดระดับเครดิตของประเทศ โดย     0.0000 

  1.3.1 Moody’s 0.625 5 0.0313 

  1.3.2 Standard & Poor’s 0.625 3 0.0188 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 * จํานวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแกไขปญหาหนี้สิน
คนยากจนที่เขากระบวนการเจรจาเพื่อแกไขปญหา (ลานราย) 

1.25 1 0.0125 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 รอยละของจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จและสามารถชําระไดตาม
เงื่อนไขเทียบกับจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จทั้งหมด 

1 5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับมาตรฐาน
ระบบ ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 

1 5 0.0500 

ตัวช้ีวัดที่ 1.7 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบริการรวม 2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 1.8 ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวง 1 5 0.0500 

  รวม 10   0.4375 

มิติท่ี 1  มิติดานประสิทธธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

 * หมายเหตุ  สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบใหกระทรวงการคลังยกเลิกตัวช้ีวัดที่ 1.4 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204.2/18 ลงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2550 
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  มิติ / ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน คาคะแนนถวง
น้ําหนัก รอยละ (เต็ม 5) 

2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ กลุมภารกิจ (รอยละ 15 / รอยละ 20)  

2.1 กลุมภารกิจดานรายได 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 จํานวนภาษีอากรที่สามารถจัดเก็บได 6 3.7383       0.2243  

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการสํารวจจัดทําฐานขอมูลและติดตามผูเสีย
ภาษี 

4 5       0.2000  

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.3 จํานวนผูเสียภาษีรายใหมที่เขาระบบเพิ่มขึ้น 5 5        0.2500  

  รวม 15          0.6743  

2.2 กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน (รอยละ 20) 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1 จํานวนสวนราชการเปาหมายที่มีการจัดทําบัญชีตนทุน 3.34 5 0.1670 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.2 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน 2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.3 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายรวม 1.33 4.0059 0.0533 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.4 ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใตกรอบความยั่งยืน 5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.5 ผลสําเร็จของการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปนอัตราดอกเบี้ย
อางอิงไดอยางตอเนื่อง 

5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2.6 จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดเก็บและรวบรวมขอมูล 
GPP ป 2546 และป 2547 ไดแลวเสร็จครบถวน 

3.33 5 0.1665 

  รวม 20   0.9868 

2.3 กลุมภารกิจดานทรัพยสิน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1 กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (Return on Asset: ROA ) 3 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการสนับสนุนระบบ 
Logistics ของประเทศ 

3 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3.3 ระดับความสําเร็จในการประมูลคาที่ดินเพื่อการเวนคืน 4.5 5 0.2250 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3.4 ระดับความสําเร็จในการนําระบบบริหารมูลคามาใชในการบริหาร
จัดการองคกร 

4.5 5 0.2250 

  รวม 15   0.7500 
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มิติ / ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

รอยละ (เต็ม 5) 

3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรม (รอยละ 20)  

3.1 กรมธนารักษ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 จํานวนรายที่ไดรับสิทธิการเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนที่ทํากินหรือที่อยู
อาศัย 

3 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงที่อยูอาศัยตามโครงการบาน
มั่นคง 

2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 จํานวนรายที่ไดรับการประมูลคาสิทธิการเชาตามโครงการแปลง
สินทรัพยเปนทุน 

3 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4 จํานวนสวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ลานกีฬา/หองสมุด/หอศิลป ที่
ไดรับอนุญาตใหดําเนินการ/ปรับปรุงในที่ราชพัสดุ 

2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.5 ระดับความสําเร็จของการกําหนดวิธีการ/รูปแบบ(Model) ในการ
ประเมินผลลัพธของการดําเนินการสราง/ปรับปรุง สวนสาธารณะ/
สนามกีฬา/ลานกีฬา/หอศิลป/หองสมุด  ในที่ราชพัสดุ 

2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.6 จํานวนผังแมบทการใชประโยชนที่ราชพัสดุ 2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.7 จํานวนรายไดจากการบริหารที่ราชพัสดุ 2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.8 จํานวนแปลงที่ไดรับการประเมินราคา 2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.9 ระดับความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนสํานักกษาปณเปนหนวยบริหาร
รูปแบบพิเศษ 

2 5 0.1000 

  
รวม 

20   
1.0000 
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มิติ / ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน คาคะแนนถวง

น้ําหนัก รอยละ (เต็ม 5) 

3.2 กรมบัญชีกลาง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบพัสดุภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการเสริมสรางระบบ
คุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.4 รอยละของจํานวนสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 5 5 0.2500 

  รวม 20   1.0000 

3.3 กรมศุลกากร 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได 5 4.1515 0.2076 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3.2 รอยละของจํานวนรายที่ตรวจพบความผิดตอจํานวนรายที่ตรวจสอบ 5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลของสินคาที่กําหนดมาตรการ
นําเขา-สงออกตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3.4 ระดับความสําเร็จของการคืนเงินอากรดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชี
ผูประกอบการโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

5 5 0.2500 

  รวม 20   0.9576 

3.4 กรมสรรพสามิต  

ตัวช้ีวัดที่ 3.4.1 จํานวนภาษีสรรพสามิตที่สามารถจัดเก็บได 5 4.5882 0.2294 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพสินคาสุรา 5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4.3 จํานวนมาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อสังคม  สิ่งแวดลอม  
และพลังงาน 

5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4.4 จํานวนระบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 0.2500 

  รวม 20   0.9794 
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มิติ / ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน คาคะแนนถวง

น้ําหนัก รอยละ (เต็ม 5) 

3.5 กรมสรรพากร 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.1 จํานวนภาษีสรรพากรที่สามารถจัดเก็บได 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.2 จํานวนผูเสียภาษีที่ยื่นแบบทางอินเตอรเน็ต 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.3 การกํากับดูแลผูเสียภาษีตามรอบภาษี 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.4 รอยละของการดําเนินการคืนภาษี 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5.5 จํานวนระบบ IT / บริการ e-service ที่พัฒนาขึ้นใหม 4 5 0.2000 

  รวม 20   1.0000 

3.6 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6.1 จํานวนแผนปฏิบัติการการปรับโครงสรางทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจที่ผานความเปนชอบจากกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6.2 จํานวนรัฐวิสาหกิจที่แปรรูป 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6.3 ประสิทธิผลในการจัดสัมมนา/อบรมใหกรรมการ  ผูบริหาร  และ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 

4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6.4 จํานวนเงินจัดเก็บรายไดแผนดิน 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.6.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ  วิธีการ  และบัญชีรายช่ือ
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

4 5 0.2000 

  รวม 20   1.0000 

3.7 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7.1 ลดยอดหนี้คงคาง 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7.2 ลดภาระดอกเบี้ย 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงในระดับ Portfolio 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7.4 รอยละของวงเงินการบริหารหน้ีสาธารณะเมื่อเทียบกับแผน 4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7.5 ระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยงระบบ LP-MIS กับระบบ GF-MIS 4 5 0.2000 

  รวม 20   1.0000 
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มิติ / ตัวชี้วัด น้ําหนัก คะแนน คาคะแนนถวง
น้ําหนัก รอยละ (เต็ม 5) 

3.8 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8.1 จํานวนงานวิจัยที่จัดทําและ/หรือรวมจัดทํากับสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลังแลวเสร็จ 

4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8.2 จํานวนรางระเบียบ  ประกาศ  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบการเงินใน
การดูแลความแข็งแกรงของตลาดการเงิน (ตลาดเงินและตลาดทุน) ที่เสนอ/
ผานความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและ/หรือคณะรัฐมนตรี 

4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8.3 จํานวนครั้งตอปในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู  และความคิดเห็นใน
ประเด็นเศรษฐกิจที่มีการสรุปผล  และนําเสนอผานสื่อมวลชน 

4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8.4 จํานวนเรื่องที่จัดทําบทวิเคราะหประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจ 5 5 0.2500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8.5 จํานวนผูใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลังที่เพิ่มขึ้น 

2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8.6 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําป 2548 1 5 0.0500 

  รวม 20   1.0000 

3.9 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.1 จํานวนขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชน กลุมเปาหมาย หรือผูแทนที่ผาน
การทดสอบหลังจากไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจ
การเงินนอกระบบ  

2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.2 รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ไดรับการ
ตอบสนอง  

3 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.3 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเช่ือมโยงเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง
ของกระทรวงการคลัง  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

4 5 0.2000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.4 จํานวนหนวยงานในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการตรวจติดตาม 2 5 0.1000 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.5 รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ/ขอสังเกตจากการตรวจราชการที่
กระทรวงการคลังไดสั่งการตามขอเสนอแนะและไดรับการตอบสนอง 

3 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.6 รอยละการตอบสนองตอเรื่องที่ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในระยะเวลา 15 วัน 

3 5 0.1500 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9.7 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการเสริมสรางความเขาใจ
ใหสื่อมวลชน 

3 5 0.1500 

  รวม 20   1.0000 
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 จากคะแนนการประเมินผลตามตัวช้ีวดัการปฏิบัติราชการในมิติที่ 1 ขางตน  หนวยงานระดับ
กรมในสังกัดกระทรวงการคลังมีคะแนนถวงน้ําหนกัการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัด   
ดังตอไปนี ้

สวนราชการ     กรม 
ธนารักษ 

สํานักงาน
คณะกรรมกา
รนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

กรม 
ศุลกากร 

กรม 
สรรพสามิต 

กรม 
สรรพากร 

กรม 
บัญชีกลาง 

สํานักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ 

สํานักงาน 
ปลัดกระทร

วง 
การคลัง 

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง ตัวช้ีวัด 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ                   
ตัวชี้วัดกระทรวง 0.4303 0.4436 0.4303 0.4303 0.4303 0.4303 0.4303 1.4782 1.3967 
ตัวชี้วัดกลุมภารกจิ 0.7594 1.044 0.6828 0.6828 0.9104 0.7495 0.9994 - - 

ตัวชี้วัดกรม 1.0129 1.044 0.9698 0.9919 1.0125 1.0128 1.0125 1.1593 1.0956 

4. ระดับความสําเร็จของการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

0.2532 - 0.2532 0.2273 - 0.2532 - - - 

5. รอยละของระดบัความพึง
พอใจของผูรับบรกิาร 

0.1519 0.1566 0.1208 0.1519 0.1236 0.1519 0.1519 0.1432 0.1183 

6. ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ 

0.1519 0.1566 0.1519 0.1519 0.1519 0.1519 0.1519 0.1739 0.1643 

7. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                  

   7.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
มาตรการ/แผนปฏิบัติการ
การปองกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

0.0759 0.0783 0.0759 0.0759 0.0759 0.0684 0.0759 0.0817 0.0772 

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ                   
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สวนราชการ     กรม 
ธนารักษ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

กรม 
ศุลกากร 

กรม 
สรรพสามิต 

กรม 
สรรพากร 

กรม 
บัญชี
กลาง 

สํานักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 

การคลัง 

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง ตัวช้ีวัด 

   7.2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําขอมูลการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวน
ราชการ 

0.1266 0.1305 0.0759 0.1266 0.0759 0.0759 0.1266 0.1256 0.137 

   7.3 รอยละของจํานวน
สํานวนการสอบสวนที่
ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ
ในระยะเวลาทีก่ําหนด 

ไมมี 
สํานวน 

ไมมี 
สํานวน 

0.0101 ไมมีสํานวน 0.0203 0.0101 ไมมีสํานวน ไมมี 
สํานวน 

ไมมี 
สํานวน 

8*. ระดบัความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตรา
การเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน  

0.0304 0.0313 0.0304 0.0304 0.0304 0.0304 0.0304 0.0348 0.0329 

9. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ 

0.1003 0.0642 0.0709 0.0601 0.0608 0.1013 0.0959 0.0812 0.0767 

10. ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอน
การปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ 

0.1519 0.1566 0.1519 0.1519 0.1419 0.1519 0.1519 0.1739 0.1643 

11. รอยละของงบประมาณที่
สามารถประหยัดได 

0.1013 0.1044 ไมได
เลือก 

KPI นี้ 

0.1013 ไมได
เลือก KPI 

นี้ 

ไมได
เลือก KPI 

นี้ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

0.1159 ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

12. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

ไมไดเลือก KPI 
นี้ 

0.1013 ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

0.1013 0.1013 0.1013 ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

0.1096 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 * หมายเหตุ  คะแนนตามตัวช้ีวัดที่ 8  เปนคะแนนจากการประเมินตนเอง  เนื่องจากกําลังรอผลการประเมินจากกรมบัญชีกลาง 
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6 

สวนราชการ     กรม 
ธนารักษ 

สํานักงาน
คณะกรรมการน

โยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

กรม 
ศุลกากร 

กรม 
สรรพสามิต 

กรม 
สรรพากร 

กรม 
บัญชีกลาง 

สํานักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ 

สํานักงาน 
ปลัดกระท

รวง 
การคลัง 

สํานักงาน
เศรษฐกิจการ

คลัง ตัวช้ีวัด 

13. ระดับความสําเร็จของ
แผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

         

   13.1 ระยะเวลาของการสง
มอบแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

0.0253 0.0261 0.0253 0.0253 0.0253 0.0253 0.0253 0.029 0.0274 

   13.2 ระดับคุณภาพของ
แผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 

0.0506 0.0509 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.0506 0.058 0.0548 

   13.3 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549 

0.0759 0.0783 0.0759 0.0759 0.0759 0.0654 0.0759 0.087 0.0822 

14. ระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของ
สวนราชการ 

0.2025 0.2088 0.2025 0.2000 0.2025 0.2025 0.2025 0.2319 0.2147 

   15.1 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของสวน
ราชการ 

0.3038 0.2714 0.3038 0.3038 0.3034 0.3036 0.302 0.3463 0.3287 

   15.2 ระดบัความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขอเสนอการ
เปลี่ยนของสวนราชการ 

0.2025 0.2088 0.2025 0.2025 0.2025 0.2025 0.2025 0.2319 0.2191 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร                                    
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สวนราชการ     กรม 
ธนารักษ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

กรม 
ศุลกากร 

กรม 
สรรพสามิต 

กรม 
สรรพากร 

กรม 
บัญชีกลาง 

สํานักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 

การคลัง 

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง 

ตัวช้ีวัด 

16. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ 

0.1519 0.1566 0.1519 0.1519 0.1519 0.1519 0.1519 

ยกเลิก KPI นี้
ตามมติ  

0.1643 

17. ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ 

0.3544 0.2114 0.3544 0.3544 0.3544 0.3544 0.3544 อ.ก.พ.ร. 0.1107 

18. ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

ไมไดเลือก 

 KPI นี้ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

ไมไดเลือก  
KPI นี้ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

19. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

0.1519 0.1428 0.1519 0.1643 

20. ระดับความสําเร็จของ
การถายทอดตัวช้ีวัดและ
เปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล 

0.1519 0.1566 ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

0.1519 0.1519 ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

0.1739 ไมไดเลือก 
KPI นี้ 

รวม 4.8649 4.7785 4.6442 4.6993 4.654 4.7908 4.8453 4.7258 4.7392 

•  หมายเหตุ   
• คะแนนถวงน้ําหนักของทุกกรมเปนคะแนนเบื้องตนกอนการอุทธรณ  ซึ่งผลการอุทธรณอยูระหวางการพิจารณาของ

สํานักงาน ก.พ.ร.  
• คะแนนถวงน้ําหนักของแตละสวนราชการ  คํานวณจากผลรวมของคะแนนของแตละตัวช้ีวัด  คูณน้ําหนักของแตละตัวช้ีวัด

หารดวยนํ้าหนักรวมของแตละสวนราชการ  ซึ่งอาจแตกตางกันตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละสวนราชการ 
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 ผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

(1)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก :โครงการจัดทําแผนการสนับสนุนระบบ Logistics ของประเทศ กรณีการ
ขนสงทางน้ํา 

หนวยงานรับผิดชอบ :  กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จัดใหการทาเรือแหงประเทศไทยเชาอาคารราชพัสดุ (แปลงทาเทยีบเรือ
อเนกประสงค จังหวดัระนอง)   เพื่อประกอบกิจการดานการขนสง  โดยไดมีการลงนามในสัญญาเชาอาคาร
ราชพัสดุระหวางกรมธนารักษกับการทาเรือแหงประเทศไทย เมื่อวนัที่  26  กันยายน  2549  ตามเปาหมาย   
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังสามารถนําที่ราชพัสดุสนับสนุนระบบ  Logistics  กรณี
การขนสงทางน้ําของประเทศไดตามเปาหมาย 

 
(2)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการประเมินมูลคาที่ดินเพื่อการเวนคืน ตามโครงการสรางทางพิเศษ   
สายรามอินทราไปยังถนนวงแหวนรอบนอก 
หนวยงานรับผิดชอบ :  กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดสํารวจพื้นที่และประเมินมูลคาที่ดิน / กําหนดคา
ทดแทนที่ดนิสงใหหนวยงานที่รองขอไดจํานวน  367  แปลง  คิดเปนรอยละ  100  ของเปาหมาย   
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สวนราชการสามารถกําหนดคาทดแทนที่ดินใหกบัเจาของที่ดินที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเวนคืนทีด่นิ  เพื่อกอสรางทางพิเศษสายรามอินทรา – ถนนวงแหวนรอบนอกไดเหมาะสม
ไกลเคียงกับราคาในทองตลาดและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

 

(3)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนงานบริหารที่ราชพัสดุเพื่อกอใหเกิดรายได 

หนวยงานรับผิดชอบ :  กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังจัดเก็บรายไดจากการบริหารที่ราชพัสดุได  จํานวน  
2,680.598  ลานบาท คิดเปนรอยละ 104.30   ของเปาหมาย จํานวน 2,570  ลานบาท 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผลการจัดเก็บรายไดจากการบริหารที่ราชพัสดุสูงกวาเปาหมายเล็กนอย  
และมีการนํารายไดสงเปนรายไดของแผนดนิตามจํานวนที่ประมาณการไว 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การบริหารเศรษฐกิจที่ยัง่ยืน 

 1.1 กลยุทธ : การบรหิารทรัพยสินภาครัฐใหเกิดรายไดและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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  (4)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจัดทําผังแมบทการใชประโยชนที่ราชพัสดุ 

หนวยงานรับผิดชอบ :  กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดดําเนินการจัดทําผังการใชประโยชนที่ราชพัสดุได  
จํานวน  7  ผัง ตามเปาหมาย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังมีผังแมบทที่เปนแนวทางในการพัฒนาที่ราชพัสดุได
ตามศักยภาพของที่ดินและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ในเขตจังหวดัตางๆ เพิ่มขึ้นอีก  7  แหง  
ประกอบดวย 

(1)  จังหวดัสมุทรสงคราม : ที่ราชพัสดุในอําเภอเมือง  ตาํบลลาดใหญ  เนื้อที่ประมาณ  342  ไร  
มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่  เพื่อใชเปนที่ตั้งของสถานีขนสงจังหวัด สํานักงานของหนวยงานราชการสถานี
รถไฟฟา  

(2)  จังหวดัสมุทรปราการ : ที่ราชพัสดุในอําเภอเมือง  ตาํบลแพรกษา  เนื้อที่ประมาณ  1,420  ไร  
มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใหเปนชุมชนศูนยราชการ แหงใหมของจังหวัดสมุทรปราการที่พรอมใหบริการ
ประชาชน  และสะทอนภาพเมืองอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศ   

(3)  จังหวดันครราชสีมา : ที่ราชพัสดุในอําเภอเมือง  ตาํบลในเมือง  เนื้อที่ประมาณ  11 ไร  มี
แนวทางการพฒันาพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรม และพื้นที่เพื่อสนับสนุนการศึกษา 

(4)  จังหวดัสกลนคร : ที่ราชพัสดุในอําเภอสวางแดนดิน  ตําบลสวางแดนดิน  เนื้อที่ประมาณ  10  
ไร  มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อพาณิชยกรรมการคาปลีกระหวางอําเภอ 

(5)  จังหวดัเลย : ที่ราชพัสดุในอําเภอเมือง  ตําบลกุดปอง  เนื้อที่ประมาณ  4 ไร  มีแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่เพือ่การพาณิชยกรรมที่สอดคลองกับภาพรวมของเมืองและชุมชน 

(6)  จังหวดัหนองบัวลําภู : ที่ราชพัสดุในอําเภอเมือง  ตาํบลหนองบัวลําภู  เนื้อที่ประมาณ  4  ไร  
มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพือ่การพาณิชยกรรม ที่พักอาศัย และบริการชุมชน 

(7) จังหวดัตราด : ที่ราชพัสดุในกิ่งอําเภอเกาะกดู  ตําบลเกาะกูด  เนื้อที ่ 69,351 ไร  มีแนวทาง
การพัฒนาที่มุงเนนการเสริมสรางความสมดุลของการใชประโยชนที่ดิน การทองเที่ยวเชิงนิเวศและการให
ความสําคัญตอชุมชนเปนหลัก โดยคํานึงถึงการจัดระเบยีบการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมให
เกิดการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่คงเอกลกัษณและวิถีแหงความยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ ภายใตวสัิยทัศน
การพัฒนาเกาะกูดใหเปน World Class Eco – Tourism 
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  (5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการประเมินราคาที่ดินรายแปลง 

หนวยงานรับผิดชอบ :  กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดดําเนินการประเมินราคาที่ดนิใน  8 จังหวดั ไดแก 
สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร ลําปาง ชลบุรี  สระบุรี  ฉะเชิงเทรา  และ สุราษฎรธานี  ไดทั้งส้ิน  
จํานวน  720,829  แปลง    คิดเปนรอยละ  100.12  ของเปาหมาย  720,000  แปลง 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ที่ดินในจังหวดัตางๆ มีราคาประเมินที่สะทอนราคาตลาด  ซ่ึงหนวยงาน
ราชการสามารถนําไปใชประโยชนในการจดัเก็บภาษี การจดทะเบยีนและทํานิติกรรมตางๆ ไดตามความเปน
จริง 

 

(1)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการวิเคราะหและจัดทํารายงานการพยากรณและสัญญาณเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจของจังหวดั รวมทั้งจัดทํารายงานและตรวจสอบผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ดานการผลิต 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมบัญชีกลาง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานคลังจังหวดัสามารถจัดเก็บและรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)  ป 2546  และป 2547  จํานวน 75 สํานักงานคลังจังหวัด  
(หมายเหตุ: ขอมูล GPP ที่รวบรวมไดเปนขอมูลเบื้องตนที่รอการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผูวาราชการจังหวดัสามารถใชขอมูล GPP เพื่อเปนเครื่องมือในการ
วางแผน  พัฒนา  และกํากับดูแลภาวะเศรษฐกิจจังหวัดใหเจริญเติบโตเปนไปตามเปาหมาย 

 
 
 

(1)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการปรับปรุงแกไขพิกัดระบบฮารโมไนซ (HS) 2002 เปนระบบฮาร
โมไนซอาเซียน (AHTN) 2007 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถปรบัปรงุแกไขพกิดัศลุกากรระบบฮารโมไนซ พรอมทัง้จดัทําตาราง
เปรยีบเทยีบระหวางพกิดัระบบฮารโมไนซ ป  2545  กบัป  2550  สําเร็จตามเปาหมาย 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทาํพิกัดอัตราศุลกากรฉบับป 2007 
และกําหนดอตัราอากรเพื่อออกประกาศใชบังคับตอไป 

 1.2 กลยุทธ : ปรับบทบาทคลังจังหวัดเพื่อการเปนนักบริหารเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัด 

 1.3 กลยุทธ : มุงพัฒนาเทคนิคศุลกากรและขีดสมรรถนะ 
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(2)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาฐานขอมูลราคา 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถจดัทาํชวงราคาของสนิคาทีม่กีารบนัทกึเขาในระบบฐานขอมลูมากกวา 200 
ตวัอยาง และมแีฟมขอมูลราคาสินคาในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการจัดเกบ็รายได/จํานวน 10 ประเภทสินคา (พิกัด 
4  หลัก) 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ระบบฐานขอมลูราคาศลุกากรมปีระสิทธภิาพมากขึน้ มาตรฐานเปนไปใน
แนวทางเดยีวกนั และลดความเสี่ยงจากการหลีกเลี่ยงการชําระคาภาษีอากรเนื่องจากการสําแดงราคาต่ําเกินจริง 

 
(3)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก :  โครงการจัดทําเกณฑ General Rules และ Product Specific Rules ของกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาของประเทศไทย 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีเกณฑ General Rules ที่ใชไดจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2549  

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เกณฑสําหรับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของประเทศไทยเปนแนวทาง
เดียวกันในการเจรจาทางการคาทั้งแบบทวิภาคแีละแบบพหุภาค ี

 
 
 

(1)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการรวมใจใสสะอาด 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีสมาชิกเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นมากกวา 500 ราย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มเีครอืขายทีเ่ขมแขง็ในการปองกนัพฤตกิรรมทีอ่าจเปนภยัตอการสราง
ศลุกากรใสสะอาด และเพิ่มความสะดวกในการแจงเรื่องรองเรียน 
 
(2)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทางศุลกากร 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไดสําเร็จ 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีการเสริมสรางความโปรงใสในการใหบริการทางศุลกากร  และสอดสอง
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเปนไปอยางถูกตอง รวมทั้งขจัดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 1.4 กลยุทธ : มุงมั่นศุลกากรสะดวกและใสสะอาด 
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(3)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการการมีสวนรวมระหวางศุลกากรกับผูประกอบการ / ผูรับบริการ 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีการเปดโอกาสใหผูประกอบการ/ผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบราชการ 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ทําใหเกดิความโปรงใสในการปฏบิตังิาน และเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามสีวนรวมในการตดัสินใจทางการบริหารและการดําเนนิงานของกรมศุลกากร 
 
(4)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการปรับปรุงระเบียบพิธีการศุลกากรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
อนุสัญญาเกียวโต 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ระเบยีบพิธีการศุลกากรที่ไดรับการแกไขตามอนุสัญญาเกียวโต 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
(5)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการคนืเงนิอากรดวยวธีิโอนเงนิเขาบญัชผูีประกอบการ โดยผานสือ่
อิเล็กทรอนกิส 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถคืนเงินอากรดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีผูประกอบการโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การคืนเงินอากรสะดวกรวดเรว็ โปรงใสและลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 
(6)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการพฒันาระบบบรกิารศลุกากรดานการสงออกแบบหนาตางเดยีว 
(Single Window) และไรเอกสาร (Paperless) โดย Web Technology 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีผูประกอบการใชระบบบริการศุลกากรดานการสงออกแบบไรเอกสาร 
(Paperless) ตามจํานวนที่กําหนดไว 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ปฏบิตัพิธีิการสงออกแบบหนาตางเดยีว ไรเอกสารและเปนมาตรฐานสากล 
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(7)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการปรับปรุงระบบพิธีการสงออกของจากเขต EPZ / FZ ไปนอก
ราชอาณาจักร  และการนําของจากนอกราชอาณาจักรเขาเขต  EPZ / FZ ทางเรือ ทางอากาศยาน 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เกดิการพัฒนาระบบการใหสิทธิประโยชนทางภาษอีากรดวย
อิเล็กทรอนิกส 
 
(8)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจัดตั้งศูนยบริการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกนั (One Stop 
Service) 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  ไดจดัตัง้เปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีวกัน  ตามที่กําหนดไว 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เกดิการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการ ณ ดานศุลกากรชายแดน 
 
 
 

(1)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการตรวจสอบผูประกอบการดวยวิธีสมัครใจ 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถออกแบบแจงประเมินราคา และรับชําระภาษีอากรไดมากกวารอย
ละ 30 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เพิ่มความโปรงใสในการจัดเก็บอากร 
 

(2)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนา Central Profile ในการจัดเก็บภาษอีากร 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จดัทําขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานการนําระบบบรหิารความเสีย่งมาจดัทํา 
Central Profile เพื่อตรวจสินคา 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เพิ่มศักยภาพบริการศุลกากรในการอํานวยความสะดวกทางการคาดานพิธี
การและการตรวจปลอย และเปนมาตรการควบคุมทางศุลกากรและปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด 

 1.5 กลยุทธ : มุงสูมิติใหมในการควบคุมทางศุลกากร 
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  (3)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจัดทํา Local Profile ในการจัดเก็บภาษีอากร 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จดัทําขอเสนอการเปลีย่นแปลงดานการนําระบบบรหิารความเสีย่งมาจดัทํา 
Local Profile เพือ่ตรวจสินคา 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เพิ่มศักยภาพบริการศุลกากรในการอํานวยความสะดวกทางการคาดานพิธี
การและการตรวจปลอย และเปนมาตรการควบคุมทางศุลกากรและปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด 
 

 
 

(1)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนงานการจัดเก็บภาษีอากรศุลกากร 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จดัเกบ็รายไดศลุกากร จํานวน 96,232.63 ลานบาท  ต่ํากวาเปาหมาย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : รายไดทีจ่ัดเก็บสามารถนําไปพัฒนาประเทศ  เปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งแกเศรษฐกิจและเพิม่ความยั่งยนืทางการคลัง 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  
-  การปรับโครงสรางอัตราอากร  และปรับลดอัตราอากรตามพันธกรณีระหวางประเทศ  เชน 

ASEAN FTA และ WTO 
-  ผลกระทบจากปจจัยภายนอกตอขอสมมุติฐานที่ใชในการประมาณการรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 

2549 เชน  อัตราแลกเปลี่ยน  อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาการนําเขา  สัดสวนมูลคาการนําเขาสินคาตอง
ชําระอากรตอมูลคาการนําเขารวม  เปนตน 

 
(2)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนงานการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางศุลกากร 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จบักมุผูกระทําความผดิทางศลุกากรได 10,902 ราย มากกวาทีป่ระมาณการไว 
2,852 ราย 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สรางความเปนธรรมทางภาษีอากรและปกปองความปลอดภัยทางสังคม 

 1.6 กลยุทธ : จัดเก็บภาษอียางมีประสิทธิภาพ 
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  (3)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจดัทําฐานขอมลูของสนิคาทีก่ําหนดมาตรการนําเขา – สงออกตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมาย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีแหลงขอมูลที่เจาหนาที่ศุลกากรและผูประกอบการสามารถตรวจสอบ
ชนิด ประเภทสินคา ตลอดจนเงื่อนไข หรือขอจํากัดในการนําเขา-สงออกสินคา 
 

(4)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพสามิต 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จํานวนภาษีสรรพสามิตที่สามารถจัดเก็บได คือ 274,095.503 ลานบาท  
เปาหมาย 284,800 ลานบาท ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายรอยละ 3.759 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายรอยละ 3.759 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : สาเหตุที่ปงบประมาณ 2549 จัดเก็บภาษสีรรพสามิตไดต่ํากวา
ประมาณการ 

(1)  ประมาณการปงบประมาณ 2549 สูงเกนิไป 
กระทรวงการคลัง กําหนดประมาณการรายไดใหกรมสรรพสามิตในปงบประมาณ 2549 สูงกวาผล

การจัดเก็บจริงปงบประมาณ 2548 ถึง รอยละ 11.85 ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจ (GDP)  ขยายตัวเพียงรอยละ 4.5 
และผลการจัดเก็บจริงปงบประมาณ 2548 สูงขึ้นจากปงบประมาณ 2547 เพียงรอยละ 1.31 เทานั้น 

(2)  การปรับลดอัตราภาษีน้ํามันและราคาขายปลีกน้ํามันสูงขึ้นมาก 
      (2.1)    กระทรวงการคลงัประกาศลดอตัราภาษีน้ํามัน ชวงเดือน มิ.ย. – พ.ย. 2548 ลดลงลิตรละ 

1  บาท และเดอืน ธ.ค.2548 – มี.ค. 2549 ลดลงลิตรละ 0.5 บาท  ทําใหภาษีน้ํามนัป 2549 (ต.ค. 2548- มี.ค. 
2549) ลดลง 5,991.73  ลานบาท 

      (2.2)    ภาวะราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหปริมาณการใชน้ํามันลดลง โดยน้ํามันเบนซินลดลง
รอยละ 6.01  (จาก 7,660 ลานลิตรเหลือ 7,200 ลานลิตร) และน้ํามันดีเซลลดลงรอยละ 11.71  (จาก 20,965 
ลานลิตรเหลือ 18,570 ลานลิตร) ทําใหภาษนี้ํามันป 2549 ลดลง 7,354 ลานบาท 

(3) มาตรการรณรงคลด ละ เลิก 
      กระทรวงสาธารณสุขมีการรณรงคลด ละ เลิก การบริโภคสินคาอบายมุข (Sin Tax) อยาง

ตอเนื่อง ทําใหปริมาณการบริโภคยาสูบ สุรา และเบียรลดลง ดังนี ้
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        (3.1) ยาสบู ปริมาณลดลงจากปกอนจํานวน 492 ลานซอง หรือรอยละ 21.90 (จาก 2,247 ลาน
ซองเหลือ 1,755 ลานซอง) 

      (3.2) สุรา ปริมาณลดลงจากปกอนจํานวน 72 ลานลิตร หรือรอยละ 3.61 (จาก 746 ลานลิตร 
เหลือ 719 ลานลิตร) 

      (3.3) เบียร ปริมาณลดลงจากปกอนจํานวน 46 ลานลิตร หรือรอยละ 2.55 (จาก 1,807 ลานลิตร 
เหลือ 1,761 ลานลิตร) 

(4) แนวโนมการจําหนายรถยนตลดลง 
      เศรษฐกจิป 2549 มีการชะลอตัว รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและราคาน้าํมันมีแนวโนมสูงขึ้น ทําให

ปริมาณการซื้อรถยนตขยายตัวลดลง จากเดิมที่ขยายตวัรอยละ 15.5 ในป 2548 เหลือเพียงรอยละ 6.0 ในป 
2549 (661,398 คัน เปน 701,020 คัน) ขณะที่ประมาณการตั้งไวสูงถึงรอยละ 16 

 
(5)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกีย่วกับสรรพสามิต 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพสามิต 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จํานวนคดีที่สามารถจับกุมได คือ 2,950 คดี  เปาหมาย 1,781 คดี ผลการ
ดําเนินงานสูงกวาเปาหมายรอยละ 65.64 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายรอยละ 65.64 
 
(6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการบริหารการจัดเก็บภาษ ี

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถจัดเก็บภาษีได 1,057,199 ลานบาท สูงกวาปกอนจํานวน 120,048 
ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 12.8 และสูงกวาประมาณการจํานวน 48,198 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.8 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถนํามาเปนงบประมาณรายจายของแผนดนิ และชดเชยการจัดเก็บ
ภาษีอากรของหนวยงานอื่นที่ไมสามารถจัดเก็บภาษีอากรไดตามประมาณการ 
ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  

• ในการบริหารการจัดเก็บภาษีใหไดตามประมาณการที่กรมสรรพากรไดรับ  จําเปนตองใช
งบประมาณในการจัดเก็บภาษี  แตการกําหนดใหกรมตองลดปริมาณการใชพลังงานซึ่งเปนปจจยัหลักที่ใชใน
การลงพื้นที่เพือ่ติดตามจัดเกบ็ภาษีอากรและใหบริการผูเสียภาษี  ทําใหการจัดเก็บภาษีซ่ึงมีความยากอยูแลว  
กลับยากลําบากยิ่งขึ้น 
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• ปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนอืการควบคุม  เชน  ความไมชัดเจนในทางการเมือง  ภัยธรรมชาติ  

ราคาน้ํามันที่ทรงตัวในระดับสูง  ปญหาความไมสงบทางภาคใต  ซ่ึงสงผลกระทบตอการลงทุนของ
ภาคเอกชน ฯลฯ  ทําใหการจัดเก็บภาษีไดลดลง 

• การดําเนินนโยบายของรัฐบาล  โดยใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ
ทําใหเกดิการสูญเสียรายไดภาษีอากร 
 

(7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการบริหารการเรงรัดภาษีอากรคาง 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กรมสรรพากรดําเนินการได 9,797.54 ลานบาท  เทียบกับเปาหมายที่
กําหนดจํานวน 9,350 ลานบาท 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถเรงรัดหนี้ภาษอีากรคางไดเกนิกวาเปาหมายที่กําหนดไว 

ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : หนีภ้าษีอากรคาง  ประกอบดวยหนี้คางเกา  และหนี้คางใหม  
หากภาวะเศรษฐกิจไมอํานวยและผูคางไมสามารถชําระหนี้คางไดภายใน 1-2 ป  การเรงรัดหนี้คางจะทําได
ยาก  นอกจากนี้การจําหนายหนี้คางไมสามารถเรงรัดไดก็ทําไดยากมาก 
 
(8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการบริหารการกํากับดูแลผูเสียภาษ ี

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การสรรพากรสามารถดําเนินการได 3,046,532 คร้ัง/ราย เทียบกบัเปาหมาย
ที่กําหนดจํานวน 1,650,000 คร้ัง/ราย 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถกํากับดแูลใหคําแนะนําและบริการผูเสียภาษีเพื่อใหเสียภาษีอยาง
ถูกตอง  และเปนฐานภาษีทีย่ั่งยืนตอไป 
ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : กรมสรรพากรมีการพัฒนาระบบงานโดยใช Web-based  Tech-
nology เพื่อใหการปฏิบัติงานและการบริการผูเสียภาษีเปนแบบ Online แตเนื่องจากผูเสียภาษีมจีํานวนมาก
เมื่อเทียบกับจาํนวนเจาหนาที่  ดังนั้นการลงพื้นที่ใหบริการเปนรายผูประกอบใหครบทุกรายในทกุป  จึงไม
อาจเปนไปได 

 
 



 

 36 

  
(9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการบริหารการสํารวจและตดิตามผูอยูนอกระบบ 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การสรรพากรสามารถดําเนินการได 232,613 ราย เทียบกับเปาหมายที่
กําหนดจํานวน 105,000 ราย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผูเสียภาษีที่เขาสูระบบภาษีอากรแลว  จะเปนฐานภาษีที่ยั่งยนืตอไป 

ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : การสํารวจและติดตามผูอยูนอกระบบ  จําเปนตองไดรับขอมูล
จากแหลงภายนอก  หากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของใหขอมูลเพื่อประกอบการติดตามผูที่เสียภาษีไม
ถูกตอง  จะชวยเพิ่มผูเสียภาษีรายใหม  และติดตามรายเดมิเพื่อใหเสียภาษีไดอยางถูกตอง  และเปนฐานภาษี
ที่ยั่งยืน  สามารถสรางความเปนธรรมในระบบไดเปนอยางดี 

 
(10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจัดทํามาตรการภาษีเพื่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา
ประเทศ 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กรมสรรพากรสามารถดําเนินการออกมาตรการภาษีไดครบถวนตามแผน  
และสอดคลองกับแผนพัฒนากฎหมายของกรมสรรพากร 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถจัดทํามาตรการภาษีและประกาศใชไดภายในกําหนดเวลา 
 

(11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการรณรงคเชิงรุกใหผูเสียภาษีเขาสูระบบ 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กรมสรรพากรสามารถดําเนินการโดยมีผูเสียภาษยีื่นแบบแสดงรายการ
ทาง Internet จํานวน 6,149,809 ราย เทียบกบัเปาหมายที่กาํหนดจํานวน 4,318,400 ราย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผูเสียภาษีที่ไดรับความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการจะเขาสูระบบ
ภาษีอากรแลวจะเปนฐานภาษีที่ยั่งยนื 
ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : จําเปนตองมกีารลงทุนดาน ICT ในการสรางระบบ Security ที่ดี  
เพื่อสรางความมั่นใจและเชือ่ใจที่จะยื่นแบบแสดงรายการ  และชําระภาษีผานทาง Internet 
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาต ิ

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังมีแนวทางการเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน
โดยการตั้งบรรษัทวิสาหกจิแหงชาติ  ซ่ึงจะทําใหภาครัฐมีทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนโดยมกีารบริหาร
จัดการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  ทําใหรัฐสามารถจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหม ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และลดสัดสวนการลงทุนในกิจการที่ไมมีความจําเปน  นอกจากนี้  ภาครัฐยังมี
ทางเลือกในการใชแหลงเงินทุนในการลงทุนดานยุทธศาสตรที่นอกเหนือจากการพึ่งพาการสนับสนุน
งบประมาณโดยตรงจากภาครัฐและการกอหนี้สาธารณะ   ทั้งนี้การจดัตั้งบรรษัทฯ จะมีสวนชวยทําให
กระบวนการสรางความชัดเจนของโครงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมคีวามรวดเรว็ยิง่ขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจาก
การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกจิถือเปนเปาหมายทีสํ่าคัญประการหนึ่งของบรรษัทฯ  
โครงสรางอุตสาหกรรมที่ชัดเจนจะทําใหรัฐสามารถกําหนดนโยบายและบทบาทในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหมีการเจริญเติบโตและมีการแขงขันที่เปนธรรม  นอกจากนี้ยังสามารถวัดผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ภายใตบรรษัทฯ เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายในการดําเนินงานที่เหมาะสมกบัรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ได 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  

(1) เพิ่มมูลคาใหกับรัฐวิสาหกิจที่มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรและเชิงพาณิชย  โดยการจัดลําดับ
ความสําคัญและสงเสริมความสําคัญของกิจกรรมที่สรางผลตอบแทนทางธุรกิจใหมคีวามเดนชดัยิง่ขึ้น 

(2) เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันเชิงพาณิชยใหกับรัฐวิสาหกจิโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกิจการเชงิพาณิชยระหวางประเทศ 

(3) ลดการทํางานซ้ําซอนในกลุมรัฐวิสาหกิจที่มีหนาทีเ่ชิงสังคมและเชิงพาณิชย  โดยการแบงแยก
หนาที่ดังกลาวออกจากกนัอยางชัดเจน  และจัดใหมีระบบการชดเชยการดําเนินงานดานสังคมใหเปนรูปธรรม  
ทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถมุงดําเนินงานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพไดเต็มกาํลังความสามารถ 

(4) ระบบตรวจสอบวดัผลการดาํเนินงานที่ชัดเจนผลักดันใหรัฐวิสาหกิจตองปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางสม่ําเสมอ 

(5) สงเสริมการบริหารงานใหเปนระบบมืออาชีพ (Professional) ยิ่งขึ้น 
(6) ผลตอบแทนตอพนักงานที่เปนระบบ Reward & Punishment จะทําใหเพิ่มแรงจูงใจในการ

ทํางานของพนกังานรัฐวิสาหกิจมากกวาระบบที่เปนอยูในปจจุบัน 
 
 

 
 

 1.7 กลยุทธ : ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกจิเพื่อใหเปนองคกรท่ีมีพลัง 



 

 38 

  ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  
(1) ความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย

การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกจิแหงชาติ 
(2) ตองอาศัยความรวมมือจากกระทรวงเจาสังกัดและหนวยงานที่เกีย่วของตาง ๆ รวมทั้งความ

ชัดเจนของนโยบายรัฐบาล 
 

(2)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :   
(1) การยุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ (ร.ส.พ.) 
(2) การยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย (บบส.) 
(3) การจัดตั้งบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทไทยเดนิเรือทะเล จํากดั (บทด.) และกลุมบริษัทเจาของ

เรือไทย 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  

(1) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 และไดลงประกาศพระราชกฤษฎีกายุบ
เลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 

(2) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และไดลงประกาศพระราชกฤษฎีกายุบ
เลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 

(3) บริษัทไทยเดินเรือทะเล จาํกัด ไดชําระเงินรวมทุนไปแลวจํานวน 100 ลานบาท 
ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : กรณีการรวมทุนของบริษัทไทยเดนิเรือทะเล จํากดั  เนือ่งจากมี
คดีความฟองรองอยูในชั้นศาล ทําใหตองกนัเงินบางสวนไวเพื่อการดําเนินการในกรณีที่ศาลมีคําส่ังให
ชดเชยคาเสียหาย หรือคาใชจายอ่ืนๆ และไมสามารถชําระคาเงินรวมทนุไดทั้งหมด 
ขอเสนอแนะ : คณะกรรมการบริหารของบริษัท ไทยเดนิเรือทะเล จํากัด ตองดูแลการจดัตั้งบริษัทรวมทุน
อยางใกลชิด 
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  (3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมาใช
ในรัฐวิสาหกิจ  ระยะที่ 1 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
(1) จัดทําหลักเกณฑทัว่ไปในการกําหนดแนวทางการวดัคา EVM และคูมือการนําระบบการบริหาร

จัดการเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจแลวเสร็จ และใชเปนเอกสารประกอบการสัมมนา
ใหแกรัฐวิสาหกิจเพื่อใชในการดําเนินการตามแผนการนําระบบการบริหารจัดการเพือ่สรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549         

(2) จัดอบรม/ทําความเขาใจใหรัฐวสิาหกจิในการนํา EVM มาใชแลว จํานวน  4 คร้ัง ดงันี ้
- คร้ังที ่1-3 เร่ือง เกณฑการประเมนิผลการดําเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ และการบรหิารจดัการเพือ่

สรางมลูคาเชิงเศรษฐศาสตร โดยจัดอบรม/ทําความเขาใจใหแกผูแทนกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และผูบริหารรัฐวิสาหกิจและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เมื่อวนัที ่18 พฤศจิกายน 2548 วนัที ่30 
พฤศจิกายน 2548  และวนัที ่30 มกราคม 2549  

- คร้ังที่ 4 เรื่อง EVM กับความสําเร็จขององคกร โดยจัดอบรมใหแกผูบริหารรัฐวิสาหกิจและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เมื่อวนัที ่8 มีนาคม 2549 

(3) กําหนด KPI ใหรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนการนําระบบ EVM มาใชในองคกรของรัฐวิสาหกิจ
เปาหมายจํานวน 40 แหง นอกจากนีย้ังไดแจงใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสราง
มูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช เมื่อวันที่ 16 มนีาคม 2549 โดยใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการขออนุมัติหลักการตอ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกํากับดแูลและจัดทําแผนงาน (Work Plan) และ
ตารางเวลา (Time Frame) ตามขั้นตอนที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิกําหนด ทั้งนี้ 
กระทรวงการคลังไดจัดสงตวัอยางรูปแบบการดําเนินงานตามขั้นตอน เชน ตัวอยางวาระการประชมุเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ ตัวอยางรูปแบบการตั้งคณะกรรมการกําหนดทิศทาง และคณะทํางาน 
EVM ตัวอยางตารางสรุปแผนปฏิบัติการเพื่อนําระบบ EVM มาใช และตัวอยางรางขอกําหนด  การจัดจางที่
ปรึกษากลาง เปนตน  

(4) ผลักดันใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแผนการนําระบบ EVM มาใช และกําหนดใหรัฐวิสาหกจิ
รายงานความคืบหนาผลการดําเนินการตามโครงการดังกลาวเปนระยะๆ ในวนัที่ 10 เมษายน 2549 วันที่ 30 
มิถุนายน 2549 และวนัที่ 31 สิงหาคม 2549 ตามลําดับ   และไดพบวารัฐวิสาหกจิหลายแหงยังขาดความรูความ
เขาใจอยางแทจริงในการนําระบบการบริหารจัดการเพือ่สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมาใช กระทรวงการคลัง
โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงไดจดัการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
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  (Work Shop) ในหวัขอ “การบริหารจัดการองคกรเพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร” ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุม
เกี่ยวกับ “การคํานวณกําไรเชงิเศรษฐศาสตรในระดบัองคกร” และ “การเชือ่มโยงระบบ EVM กบั Balanced 
Scorecard” และเนื้อหาท่ีจําเปนในการนําระบบ EVM มาใชในระยะที่ 1 (ป 2549) ใหกับตวัแทนจาก
คณะกรรมการกําหนดทิศทางและคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจ รวมจํานวนทั้งสิ้น 222 คน โดยแบงกลุม
การสัมมนาออกเปน 4 รุน ตามลักษณะการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รุนละ 3 วัน ดงันี้  

-  รุนที่ 1 วันที ่8-10 พฤษภาคม 2549  
-  รุนที่ 2 วันที ่22-24 พฤษภาคม 2549  
-  รุนที่ 3 วันที ่29-31 พฤษภาคม 2549  
 -  รุนที่ 4 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2549 

(5) จัดทําแบบประเมินความกาวหนาในการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจ เพือ่สํารวจความกาวหนาของการดําเนินการนําระบบ EVM มาใชในการบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจ เมือ่วันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และไดจดัทํารายงานสรุปความกาวหนาในการดําเนินการดงักลาว 
รายงานตอปลัดกระทรวงการคลังในวันที่ 28 กันยายน 2549 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผูบริหารและคณะทํางาน EVM ของรัฐวิสาหกิจในกลุมเปาหมายมีความ
เขาใจในระบบ EVM และนาํความรูมาใชในการดําเนนิโครงการ EVM ระยะที่ 2 
ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  

(1) คาใชจายสูงและขาดการจัดเตรียมงบประมาณไวกอน  ทั้งในสวนของรัฐวิสาหกจิและสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(2) ผูเชี่ยวชาญในระบบ EVM มีจํานวนจํากัดและมีอัตราคาจางสูงทําใหไมสามารถใหความ
สนับสนุนแกรัฐวิสาหกจิไดอยางทั่วถึง 
ขอเสนอแนะ : ควรจัดจางทีป่รึกษาจัดทําแนวทางและหลักการดําเนินการกลางของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เพื่อใหสามารถใหความสนับสนุนแกรัฐวิสาหกจิไดอยางทั่วถึง 
 
(4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการสงเสริมความรูดานวิชาการและบริหารจดัการแกรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  จัดโครงการ/สัมมนาใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรัฐวสิาหกิจ  
จํานวนทั้งส้ิน 9 โครงการ  ไดแก 

(1) โครงการสัมมนากรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกจิ   เมื่อวันศุกรที่  18  
พฤศจิกายน  2548  เวลา  08.30 - 12.00 น.  ณ  หองมณฑาทิพย  3  ช้ัน  1  โรงแรมโฟรซีซ่ันส  
กรุงเทพมหานคร 



 

 41 

  (2) โครงการสัมมนากรรมการรัฐวิสาหกิจ  เร่ือง  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  เมื่อวนั
พุธที่  30  พฤศจิกายน  2548  เวลา  9.00 – 16.00 น.  ณ  หองจูปเตอร  ช้ัน  3  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด 

(3) โครงการสัมมนาผูบริหารรัฐวิสาหกิจ  เร่ือง  เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ประจําป พ.ศ. 2549  และการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา  เมื่อวนัจนัทรที ่ 30  มกราคม 2549  
ระหวางเวลา  08.00 – 15.30 น.    ณ  โรงแรมคอนราด  กรุงเทพมหานคร 

(4) โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกจิ  หลักสูตร SOE Executive Program 2006 ใน
วันที่  11 – 28 พฤษภาคม  2549  ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  วันที่  1 – 4 มิถุนายน  2549  ณ  โรงแรมดุสิต รีสอรท แอนด โปโล คลับ อ.หัวหนิ จ.
ประจวบคีรีขนัธ 

(5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การบริหารจัดการองคกรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร  ระหวางวันที่  1 พฤษภาคม – 28 กันยายน 2549  จํานวน 5 รุน ประกอบดวย รุนละ  3 วัน 
จํานวน 4 รุน และรุนละ 1 วนั  จํานวน 1 รุน   

(6) โครงการ CFO State Enterprise Forum คร้ังที่ 1 หัวขอ บทบาท CFO และเทคนคิการบริหาร
การเงินของกลุมปูนซีเมนตไทย เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน  2549  ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ 

(7) การประชุมหารือผูบริหารรัฐวิสาหกิจเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการเบิกจายงบลงทุน  ประจําป 
พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่  มิถุนายน  2549  ณ  หองประชุม 401 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

(8) โครงการสัมมนา  เร่ือง การแกไขปญหาการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกจิและแนวทางการ
แกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี E - auction  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
กรุงเทพมหานคร   

(9) โครงการพัฒนากรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ  หลักสูตร Directors Certifi-
cation Program : DCP  ระหวางวนัที่ 10 พฤษภาคม – 18 ตุลาคม 2549  ในการจดัสงกรรมการผูแทน
กระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ  เขารวมโครงการ   ในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 6 รุน (Thai of Directors Association : IOD)  รวมจํานวน 39 คน 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  ผูบริหารของรัฐวิสาหกิจไดนําความรูในเชิงการบริหารจัดการยุคใหมที่
ไดรับไปปรับใชในองคกร  เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง/ พัฒนาโดยเร็ว  และเกิดการสรางเครือขาย
ความสัมพันธระหวางรัฐวิสาหกิจเพื่อการสนับสนุนและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  

(1) ความตองการและพื้นฐานความรูของบุคลากรของแตละรัฐวิสาหกจิแตกตางกนัทําใหการจดั
หลักสูตรฝกอบรมและสัมมนาทําไดคอนขางยากและอาจไมเปนที่สนใจของรัฐวิสาหกิจบางแหง 
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  (2) การฝกอบรมในบางหลักสูตร  กลุมเปาหมายมีภารกิจไมสามารถเขารวมการอบรมได การสง
ผูแทนเขารวมอบรม/สัมมนาทําใหการจัดอบรม/สัมมนาไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร 

ขอเสนอแนะ : 
(1) ควรนําผลของการประเมินโครงการฯ  มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อจดัทําหลักสูตรในป  2549  และ

มุงเนนการจดัเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเหมาะสม  สอดคลองกับกลุมรัฐวิสาหกจิ 
(2) ควรวางแผนการดําเนนิการในโครงการฝกอบรม/สัมมนา  และแจงเวียนรัฐวิสาหกิจลวงหนา  

เพื่อใหรัฐวิสาหกิจมีเวลาเตรยีมความพรอมในการเขารับการฝกอบรม/สัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ 
(3) ควรจัดทําประเมินผลในเชิงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  รวมถึง Performance ของบุคคลที่ผาน

การอบรมหลักสูตรพัฒนาดงักลาว  นอกเหนือจากการประเมินผลโครงการในภาพรวม  

 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการสนับสนุนใหมีระบบกํากับดูแลที่เกีย่วของกับการบริการ
โครงสรางพื้นฐาน 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  กระทรวงการคลังมีเปาหมายที่ตองการสนับสนุนใหมีการจดัตั้งองคกร
กํากับดแูลรัฐวสิาหกิจในสาขาการใหบริการสาธารณะที่ยังไมไดมีองคกรเฉพาะทําหนาที่กํากับดูแลกจิการใน
ดานราคาและคุณภาพบริการ เชน สาขาพลังงาน  สาขาขนสงและสาขาประปา   
 ชวงปงบประมาณ 2549  กระทรวงการคลงัไดสนับสนุนใหมีระบบกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจรายสาขา 
ดังนี ้

(1) องคกรกํากับดูแลกจิการไฟฟา 
- กระทรวงพลังงานไดแตงตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกจิการไฟฟา 
- ราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ ขณะนี้อยูระหวางการยกราง 
- แตงตั้งคณะกรรมการกํากบัการใชอํานาจบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 

(2) องคกรกํากับดูแลกจิการน้ําประปา 
- กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและกํากับดแูลกิจการประปาแหงชาติ 

(คปช.) 
- กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพิจารณารวมในการ

แกไขราง พ.ร.บ.ประกอบกิจการน้ํา 

 1.8 กลยุทธ : ปรับโครงสรางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจและสภาพแวดลอม 
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  (3) องคกรกํากับดูแลกจิการขนสง 
- จัดจางบรษิัทที่ปรึกษาแนวทางการปฏิรูปการกํากับดแูลสาขาขนสง   
- จัดจางบรษิัทที่ปรึกษาจัดทาํกรอบการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (SOE Framework) 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
(1) องคกรกํากับดูแลกจิการไฟฟา 

ภาครัฐใหความสําคัญในการจัดตั้งองคกรกํากับดแูลกิจการสาขาพลังงาน เพื่อแบงแยกหนาที่
ในดานการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลออกจากกนัอยางชัดเจน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในคราวประชมุครั้งที่ 
4/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เร่ืองแนวทางการกํากับดูแลกจิการไฟฟาและกาซธรรมชาติ โดยมีมติ
ในเรื่องที่เกีย่วของกับการกํากับดูแลกจิการกาซธรรมชาติ ดังนี ้

(1.1) เหน็ควรใหมกีารยกรางพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. .... โดยใหมีการ
กํากับดแูลที่ครอบคลุมถึงกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติ เพื่อใหการกาํกับดูแลกจิการพลังงานมีประสิทธิผล
สูงสุดในระยะยาวตอไป  

(1.2) เหน็ชอบในหลักการใหปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 โดยกําหนดใหมคีณะกรรมการกํากับกิจการกาซ
ธรรมชาติ เพื่อรับโอนอํานาจมหาชนของรัฐในขอ 1.2 จาก บมจ. ปตท. ไปยังคณะกรรมการที่จะจดัตัง้ขึ้น 
ทั้งนี้ หากการตรากฎหมายกาํกับกิจการพลงังานแลวเสร็จ อํานาจหนาทีต่ามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ 
สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) พ.ศ. 2544 จะสิ้นสุดลงตามความในมาตรา 26 แหง
พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ 

กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุนในรัฐวสิาหกิจในกิจการพลังงาน ไดเรงผลักดันใหมีการ
จกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานดังกลาว ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการยกรางเพื่อนําเสนอเขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ไดรวมกับ กระทรวงพลังงาน ดําเนนิการปรับปรุงแกไขพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 เพื่อจํากดัอํานาจ 
สิทธิ หรือประโยชนตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่ไดบญัญัติไว
ใหแก บมจ. ปตท. ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยและใหโอนอํานาจดังกลาวไปยังคณะกรรมการกํากับการใช
อํานาจของบริษัท เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการแขงขนัทางธุรกิจ และเสริมสรางระบบเศรษฐกจิแบบเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาดใหเกิดขึ้นอยางสมบูรณ  
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  (2)  องคกรกํากับดูแลกจิการน้ําประปา 
ภาครัฐใหความสําคัญในการปฏิรูประบบการกํากับดแูลกิจการรัฐวิสาหกิจดาน

สาธารณูปโภคโดยเฉพาะดานน้ําประปา จึงไดตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดแูลกิจการ
ประปาแหงชาติ (คปช.) เพื่อทําหนาที่กํากบัดูแลกิจการประปา และคปช.ไดมีคําส่ังใหกระทรวงมหาดไทย
ตั้งคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการประปา โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)เปนประธานอนุกรรมการเพื่อรางพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการน้ํา พ.ศ. .... ซ่ึงไดเสนอสํานักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีแลว  แตมีพระราชกฤษฎีกายุบ
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2549  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงให
กระทรวงมหาดไทยพจิารณารางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ํา พ.ศ. .... อีกครั้ง โดย
กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเพิ่มเติมโดยนําขอคิดเหน็ของหนวยงานตางๆ มารวมพิจารณาดวย คปช.จึงมี
มติจากการประชุมเมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2549 ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาขอคิดเห็นของหนวยงาน
ตางๆ กอนจึงเสนอตอ คปช.เพื่อนําเสนอตอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยในปจจุบัน
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดพิจารณารวมในการแกไขราง 
พ.ร.บ.ประกอบกิจการน้ําในสวนที่มีความซ้ําซอนกับ พ.ร.บ. ประกอบกิจการประปา พ.ศ. .... 

(3) องคกํากับดูแลกิจการขนสง 
กระทรวงการคลังไดใหการสนบัสนนุการปฏรูิปการกํากบัดแูลกจิการสาขาขนสงมาตัง้แตป 2541 

เนื่องจากมีรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสงจํานวนมากและมีผลดําเนินการขาดทุน การปรับโครงสรางองคกรของ
รัฐวิสาหกิจสาขาขนสงเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธภิาพการดําเนนิงานจะบรรลุวัตถุประสงคหากมี
การกํากับดแูลในดานราคาและคุณภาพบรกิารที่ชัดเจน ดงันั้น กระทรวงการคลังจึงไดประสานงานเพื่อขอ
ความรวมมือจากองคการระหวางประเทศจัดหาผูเชี่ยวชาญมาศึกษา เสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการกํากับ
ดูแลสาขาขนสง  เร่ิมจากการไดรับความรวมมือ GTZ จากประเทศสหพันธรัฐเยอรมนั การศึกษาแนวทาง
การปฏิรูประบบขนสงมวลชนโดยรถโดยสารประจําทางแลวเสร็จและใชเปนแนวทางการยกรางแผนฟนฟู
กิจการขององคการขนสงมวลชนในปจจุบนั 

ในปงบประมาณ 2549 กระทรวงการคลังไดรับความรวมมือจาก Australian Agency for In-
ternational Development (AusAid) จากประเทศออสเตรเลียศึกษาตนทนุการใหบริการเดินรถของ ขสมก. 
และจัดทํา financial model เพื่อใชศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการเดินรถเพื่อใชประกอบการกําหนดราคา
คาบริการ และยกรางสัญญาจางเดินรถประจําทางตามคุณภาพบริการ Performance Base Contract รวมทั้งจัด
อบรมเจาหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของและพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  เพื่อสรางความเขาใจนํา
แผนไปสูภาคปฏิบัติไดอยางแทจริง  พรอมทั้งไดใหทนุไปศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลียในระยะสั้นดวย 
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  ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  
(1) การสนับสนุนใหมกีารปฏิรูประบบการกํากับดูแลระบบการกํากับดูแลที่เกีย่วของกับการ

บริการโครงสรางพื้นฐานมปีญหาและอุปสรรคเนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้งในชวงที่ผานมา  ทําให
ตองนําเสนอขอนโยบายจากรัฐบาลหรือรัฐมนตรีประจํากระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังใหมทุก
คร้ัง  รวมทั้งเมื่อมีรัฐบาลใหมมักจะเปลี่ยนนโยบายใหม  ทําใหตองใชเวลาเพิ่มเติมและปรับปรุงการศึกษา
โดยไมสามารถเริ่มดําเนินการโครงการได 

(2) กระทรวงการคลังจะทําหนาที่เปนผูสนับสนุนในการปฏิรูประบบการกํากับดแูล แตผูที่มี
บทบาทหลักในการกํากับดูแลคือกระทรวงเจาสังกัด ทําใหไมสามารถผลักดันระบบการกํากับดูแลที่
เกี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐานไดอยางเต็มที ่

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกจิ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
(1) จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  โดยมอบใหแกกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ในการสัมมนา  เร่ือง  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
(2) จัดสัมมนากรรมการรัฐวสิาหกิจ  เร่ือง  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ  เมือ่วันพุธที่  

30  พฤศจิกายน  2548  เวลา  9.00 – 16.00 น.  ณ  หองจูปเตอร  ช้ัน  3  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถนําเสนอแนวทาง  กลไกและ
เครื่องมือที่จะกํากับดแูลใหรัฐวิสาหกจิมีมาตรฐานการจัดการที่ดี  สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน  
ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝายได 

(3) กําหนดหลักเกณฑใหกรรมการรัฐวิสาหกิจตองผานการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสําหรับ
กรรมการ  โดยจัดทําหนังสือเวียนแจงใหรัฐวิสาหกิจทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑการเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ   
เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2549   

 นอกจากนี้  กระทรวงการคลงัไดประสานงานกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เพื่อจัดสงกรรมการผูแทนกระทรวงการคลังเขารับการอบรมในหลักสูตรมาตรฐานสําหรับกรรมการ 

 
 
 
 

 1.9 กลยุทธ : การเสริมสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ 
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  ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความรูในเรื่องการกํากับดแูลที่ดี ซ่ึงสงผลใหรัฐวิสาหกจิมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น มคีวามโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ตลอดจนเปนการสรางความมั่นใจ ใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และประชาชน 

ขอเสนอแนะ : 

(1) ควรจัดใหมีการประเมินการกํากับดแูลที่ดี และการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจเปน
ประจําทุกป 

(2) ควรผลักดันใหกรรมการรัฐวิสาหกิจผานการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกํากับดแูลที่ดี 
เชน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 

 

(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการสรางความรูความเขาใจเกีย่วกับการพัฒนารัฐวิสาหกจิใหแก
ประชาชน 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดดําเนินการเสริมสรางความรูความเขาใจในนโยบาย
การพัฒนารัฐวสิาหกิจ ประจาํป 2549 ดังนี ้

ลําดับท่ี กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 

1. การจัดประชุมเรื่อง แนวทางการสรางความ
เขาใจในนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
รวมกับรัฐวิสาหกิจจํานวน 16 แหง 

รัฐวิสาหกิจหลักที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจมี
ความเขาใจตอนโยบายการพฒันารัฐวิสาหกิจและสามารถ
นําไปขยายผลไดถูกตองตรงกัน และครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ซ่ึงจะทําใหการดําเนนิการประชาสมัพนัธ
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสดุ 

2. การจัดทําแผนกลยุทธโครงการการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจถึง
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

แผนดําเนนิการในการสรางความรูความเขาใจตอนโยบาย
การพัฒนารัฐวสิาหกิจในมตติางๆ ทั้งที่เปนแผนภายใน
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและแผน
ดําเนินการตอรัฐวิสาหกิจ 

3. กําหนดกระบวนการสรางการมีสวนรวมจาก
ผูที่เกี่ยวของในการจัดทําแนวทางการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจสูทศวรรษใหม 

เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนตอการกําหนด
นโยบายการพฒันารัฐวิสาหกิจ 
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  ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
(1) รัฐวสิาหกจิทีม่แีผนท่ีจะแปลงสภาพ และแปลงสภาพหรอืแปรรปูไปแลว จํานวน 16 แหง มี

ความรูความเขาใจในนโยบายการพฒันารฐัวสิาหกจิ เพือ่กอใหเกดิความรวมมอืในการประชาสมัพนัธขอมลู
ขาวสาร 

(2) กระทรวงการคลังมีทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจทีชั่ดเจน และสามารถนํามาใชเปนแนวทาง
ในการสรางความรูความเขาใจแกรัฐวิสาหกิจ 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  
(1) นโยบายพฒันารัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก และเปน

นโยบายที่มีความละเอียดออน โดยเฉพาะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทีเ่กี่ยวกับสาธารณปูโภค การสรางความ
เขาใจใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

(2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยครั้งทําใหเปนอุปสรรคที่สําคัญในการสรางรูความเขาใจที่
ถูกตองแกประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการพฒันารัฐวิสาหกิจ  

 
 
 
 

 (1)    งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : 
(1)  การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในภาพรวม 

กระทรวงการคลังโดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดดําเนินการตามกรอบแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนจํานวนทั้งสิ้น 731,834.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.77 
ของแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ โดยในชวงปงบประมาณ 2549 นอกจากจะสามารถจดัหาเงนิกูเพือ่ใชจายตาม
แผนงานที่ไดกําหนดไวแลว  กระทรวงการคลังไดมีการบริหารหนี้สาธารณะเชิงรุกเพื่อลดตนทุนการกูเงิน
และลดภาระดอกเบีย้โดยการชําระหนีค้นืกอนครบกําหนดและปรบัโครงสรางหนี ้ทําใหสามารถลดยอดหนีค้งคาง
ได 37,763 ลานบาท ลดภาระดอกเบี้ยได 3,440 ลานบาท ประหยัดดอกเบี้ยได 2,086 ลานบาท และลดตนทุน
เงินกูสุทธิ 2,339 ลานบาท  ทั้งนี้ ในการลดหนี้คงคางเปนผลจากการบริหารหนี้โดยการ Refinance เพื่อลด
ตนทุนการกูเงิน และการใชกลยุทธในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเชิงรุก ทําใหสามารถนํางบชําระหนี้ที่
สามารถประหยดัไดมาลดหนีท้ีม่อัีตราดอกเบีย้สูงโดยการทํา Prepayment ในระหวางปงบประมาณไดเพิม่ขึน้  (ดัง
ตารางผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และตารางผลการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ
โดยการชําระหนี้คืนกอนครบกําหนดและการปรับโครงสรางหนี้) 

 
 

 1.10 กลยุทธ : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Manage-
ment) 
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  ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549   
    

      หนวย : ลานบาท 

  รายการ แผน 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

คิดเปน
รอยละ 

1. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 265,000.00 270,000.00 101.89 

  1.1 ตั๋วเงินคลัง (Roll-over) 250,000.00 250,000.00   

  1.2 พันธบัตร/ตราสารหนีอ้ืน่ของรัฐบาล 15,000.00 20,000.00   

    (Roll-over/Refinance/Prepayment)       

2. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือชดใชความเสยีหายให FIDF 215,000.00 209,839.06 97.60 

  2.1 พันธบัตร FIDF 1 (Roll-over/Repay) 50,000.00 50,000.00   

  2.2 พันธบัตร FIDF 2 (Repay) 40,000.00 40,000.00   

  2.3 พันธบัตร FIDF 3 (New Issue) 125,000.00 119,839.06   

3. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของระบบ   578.00   
  สถาบันการเงิน       
  3.1 ลดยอดหนี้คงคาง N.A. 578.00   

4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 134,059.11 110,605.18 82.50 

  4.1 เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 3,969.95 3,969.00   

  4.2 เงินกูเงนิบาทสมทบ 3,372.20 3,352.96   

  4.3 เงินกูเพือ่ลงทนุ 51,132.74 48,785.32   

  4.4 เงินกูเพือ่ใชเปนเงินทนุหมุนเวียนและอื่น ๆ 22,449.29 21,513.00   

  4.5 เงินกูเพือ่ปรับโครงสรางหนี ้ 53,134.93 32,984.90   

    (1) Roll-over 35,154.93 31,184.90   
    (2) Swap Arrangement 17,980.00 1,800.00   
5. การกูเงินตามแผนการกอหนี้จากตางประเทศ     328.46 (MUSD) 12,877.15 12,105.48 94.00 

  5.1 รัฐบาลกูโดยตรง                                                                  - - -   
  5.2 รัฐบาลค้ําประกัน                                                                 - - -   
  5.3 รัฐบาลไมคํ้าประกัน                                      328.46 (MUSD) 12,877.15 12,105.48   
6. การบริหารหนี้ตางประเทศ                            8,324.20  (MUSD) 326,347.06 128,706.44 39.44 

  6.1 รัฐบาล                                                        3,387.59 (MUSD) 132,809.28 85,909.48   
  6.2 รัฐวิสาหกิจ                                                 4,936.61 (MUSD) 193,537.78 42,796.96   
    รวม 953,283.32 731,834.16   
    คิดเปนรอยละ 100.00 76.77   
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(2)  การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในประเทศ 
ในปงบประมาณ 2549  กระทรวงการคลังไดดําเนนิการบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดเชยการ

ขาดดลุงบประมาณในสวนการบรหิารเงนิคงคลงั โดยออกตัว๋เงนิคลังเพือ่รองรบัธุรกรรมรายจายของรฐับาลให
สอดคลองกับกระแสเงินสดรับ-จายของรัฐบาลและความจําเปนในการสํารองเงินคงคลัง  ทั้งนี้ การออกตั๋วเงนิ
คลังดังกลาวเปนการ Roll-over ตั๋วเงนิคลังภายใตกรอบวงเงินที่ไดผูกพนัในปงบประมาณทีผ่านมา ในวงเงนิ 
250,000 ลานบาท โดยตนปงบประมาณ 2549 มวีงเงนิตัว๋เงนิคลังยกมา 170,000 ลานบาท และเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหเพิ่มวงเงินตัว๋เงินคลังเพื่อการบริหารเงินสด จํานวน 80,000         
ลานบาท ทําใหในปงบประมาณ 2549 มีวงเงินตั๋วเงินคลังทั้งส้ิน 250,000 ลานบาท โดยมีตนทนุเฉลีย่ระหวาง
รอยละ 3-5 ตอป ซ่ึงเปนไปตามสภาวะตลาด   นอกจากนี ้ยงัไดปรับโครงสรางหนีพ้นัธบัตรรัฐบาล ปงบประมาณ 
2546 คร้ังที่ 7 ซ่ึงเปนการออกเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่ครบกาํหนดในวนัที่ 24 มกราคม 2549 
จํานวน 15,000 ลานบาท แตไดรับงบประมาณมาชําระคนืตนเพยีง 5,000 ลานบาท โดยการออกพนัธบัตร
รัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1 จํานวน 10,000 ลานบาท ซ่ึงเปนการ Re-open 
พนัธบตัรรฐับาลเพือ่การบรหิารหนี ้ปงบประมาณ 2548 ครัง้ที ่1 อาย ุ3 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.875 ตอป ทําให
วงเงินรวมของพันธบัตรรุนนี้มีจํานวน 37,500 ลานบาท ซ่ึงนอกจากเปนการบรหิารเงนิกูของรัฐบาลใหอยูใน
ระดบัทีเ่หมาะสมแลว ยงัเปนการสรางอตัราดอกเบีย้อางองิสําหรับตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศดวย 

นอกจากการบรหิารเงนิคงคลงัตามทีไ่ดกลาวขางตนแลว  กระทรวงการคลงัยงัไดกูเงนิใน
ประเทศเพือ่บริหารจดัการเงนิกูเพือ่ชดใชความเสยีหายใหกองทนุเพือ่การฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 
(FIDF) ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลงักูเงนิและจดัการเงนิกูเพือ่ชวยเหลือกองทนุเพือ่การ 

ผลการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะโดยการชําระหนี้คืนกอนครบกําหนดและการปรับโครงสรางหนี้ 
  

      หนวย : ลานบาท 

    การลดยอดหนีค้งคาง การลดภาระดอกเบี้ย 

                   หนี้ในประเทศ   21,941 1,632 

  -   รัฐบาล 5,578 1,632 

  -   รัฐวิสาหกิจ 16,363 - 

                   หนี้ตางประเทศ   15,822 6,233 

  -   รัฐบาล 8,022 3,887 

  -   รัฐวิสาหกิจ 7,800 2,346 

                   รวม   37,763 7,865 
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  ฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2541 (FIDF 1) และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลงักู
เงนิและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2545 
(FIDF 3) โดยในสวน FIDF 1 นั้น  กระทรวงการคลังไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบ
กําหนดเมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2548 จํานวน 50,000 ลานบาท โดยการ Re-open พันธบัตร อายุ 5 ป 10 ป และ 15 
ป จํานวน 3 รุน วงเงนิรวม 40,000 ลานบาท ซ่ึงมีตนทุนดอกเบีย้อยูระหวางรอยละ 4.125-5.375 ตอป และ
ออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 10,000 ลานบาท ตนทุนดอกเบีย้อยูระหวางรอยละ 
3.881-4.982 ตอป ทําใหตนทนุรวมของการปรับโครงสรางหนี้ในครั้งนีต้่ํากวาตนทนุเดิมของพันธบัตรที่ครบ
กําหนดอยูประมาณรอยละ 3.1-4.6 ตอป สําหรับในสวน FIDF 3  กระทรวงการคลงัไดออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อชดใชความเสยีหายให FIDF จํานวนทัง้ส้ิน 119,839.06 ลานบาท โดยแบงเปนพนัธบตัรเงนิกูสําหรบันกัลงทนุ
สถาบัน จํานวน 104,500 ลานบาท ซ่ึงไดนบัรวมพันธบัตรที่กําหนดออกในปงบประมาณ 2548 แตได
ดําเนนิการในปงบประมาณ 2549 จํานวน 3,500 ลานบาท และพนัธบตัรออมทรพัยสําหรบันกัลงทนุรายยอย 
จํานวน 15,339.06 ลานบาท โดยพนัธบัตรเงินกูสําหรับนกัลงทุนสถาบันตามแผนในปงบประมาณ 2549 มี
วงเงิน 101,000 ลานบาท ซ่ึงไดดําเนนิการออกพันธบัตรอายุ 7.5 ป และ 10.5 ป เพื่อเปน Benchmark Bond ใน
ตลาดตราสารหนี้ และออกพันธบัตรอายุ 15 ป และ 20 ป เพื่อใหมีพนัธบัตรที่มีอายุหลากหลายในตลาด       
ตราสารหนีแ้ละสอดคลองกบัความตองการของนกัลงทนุในแตละประเภท โดยมตีนทนุดอกเบี้ยระหวางรอยละ 
5.25-6.15 ตอป และพันธบตัรออมทรัพย อายุ 3 ป 5 ป และ 7 ป จํานวนทั้งส้ิน 12 รุน มีตนทุนดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ 5.25-5.40 ตอป  ทั้งนี้ ในการดําเนินการบริหารจัดการเงินกูเพื่อชดใชความเสยีหายให FIDF ใน
สวนของพนัธบตัรลงทนุ กระทรวงการคลงัไดประกาศกําหนดการออกพนัธบตัรเปนรายไตรมาส  โดยมธีนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูดําเนนิการ เปนนายทะเบยีน และตัวแทนรบัจายเงนิ  
  นอกจากนี ้ภายใตพระราชบญัญตักิารบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 ไดใหอํานาจ
กระทรวงการคลงัปรบัโครงสรางหนีต้างประเทศดวยเงนิบาทได ประกอบกบัภาวะตลาดเอือ้อํานวย 
กระทรวงการคลงัจึงไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้เงินกูภายใต Euro Commercial Paper Program หรือ 
ECP Program จํานวน 156 ลานเหรียญสหรฐั ซ่ึงใชเปน Bridge Financing ในการปรับโครงสรางหนี้เงินกู
ธนาคารโลก (IBRD) และธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 5.99 ตอป และอายุ
เงินกูคงเหลือ 6.3 ป และปรับโครงสรางหนี้เงินกู FRNs จํานวน 500 ลานเหรียญสหรฐั ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย
เฉล่ียรอยละ 5.43 ตอป และอายุเงินกูคงเหลอื 1 ป กอนครบกําหนดในวนัที่ 10 และ 30 พฤษภาคม 2549 
ตามลําดับ โดยดําเนนิการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปงบประมาณ 2549 คร้ังที่ 2 จํานวน 
24,500 ลานบาท อาย ุ3 ป อัตราดอกเบีย้รอยละ 5.375 ตอป  



 

 51 

  
ภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงการคลัง  ไดแก การจัดทําแผนการกูเงนิใน

ประเทศของรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน การกูเงินในประเทศทดแทนเงินกูจาก
ตางประเทศ การเสริมสภาพคลองและการปรับโครงสรางหนี้ เปนตน สําหรับปงบประมาณ 2549 ได
บริหารจัดการเงนิกูในประเทศของรฐัวสิาหกจิเปนจํานวนทัง้สิน้ 110,605.18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
82.5 ของแผนการบรหิารจดัการเงนิกูในประเทศของรฐัวสิาหกจิ (ดังตารางผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549)  

 (3)  การบริหารจัดการหนี้สาธารณะตางประเทศ 
กระทรวงการคลงัไดใหความสําคญักบัการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะอยางตอเนือ่งและ

เปนระบบ ทั้งในดานการกอหนี้ใหมและการบริหารยอดหนี้คงคาง โดยใชเครื่องมือทางการเงินและอาศัย
จังหวะที่ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเอื้ออํานวยในการปรับโครงสรางหนี้ดวยการชําระหนี้
คืนกอนครบกําหนด (Prepayment) การขยายอายุหนี้ใหสอดคลองกับระยะคืนทุนของโครงการ (Roll-
over) การกูเงินจากแหลงใหมที่มีเงื่อนไขที่ดีกวาแหลงเดิมเพื่อนําไปใชคืนแหลงเงินกูเดิม (Refinance)         
การแปลงหนีเ้พื่อปดความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Swap Arrangement) รวมทั้งไดเสนอแนะแนวทางการ
บริหารหนี้ใหแกรัฐวิสาหกิจ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  กระทรวงการคลังไดทําการปรับ
โครงสรางหนี้ตางประเทศวงเงินรวม 149,664 ลานบาท โดยแยกเปนหนี้ของรัฐบาล 99,871 ลานบาท 
และหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 49,793 ลานบาท สงผลทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคางได 15,822 ลานบาท และ
ลดภาระดอกเบี้ยได 6,233 ลานบาท    
ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  เนื่องจากรัฐบาลไมไดจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระคืนหนี้
เงินกูกอนครบกําหนด การดําเนนิการดงักลาวจงึขึน้อยูกบัความสามารถในการบรหิารจดัการหนีร้ะหวางป 
ซ่ึงทําใหตนทนุการกูเงนิลดลง ทําใหสามารถนํางบชําระหนี้มาชําระคนืหนี้เงนิกูตางประเทศที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกอนครบกําหนดไดบางสวน แตไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ ภาวะ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับตองใชเวลาคอนขางนานในการเจรจากบัแหลงเงินกูกเ็ปน
อีกเงื่อนไขหนึง่ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ 
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หมายเหต ุ: *   เปนการลดตนทุนเงินกูสุทธิ ซ่ึงรวมภาระการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่พึงมีจนถึงวนัที่ดําเนินการ 

                   ** เปนการลดยอดหนี้เงินกูของรัฐวิสาหกิจที่ Roll-over ต่ํากวาแผน 

 
(2)   งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนกลยทุธ (Strategic Plan) และกําหนดตวัช้ีวดั (Key Indicators) ในการ
บริหารหนี้และความเสี่ยง 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เพือ่ใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรดานการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะ
ในเชงิรุก  คณะทํางานเพือ่พฒันาแบบจําลองดานการบรหิารความเสีย่งของสํานกังานบรหิารหนีส้าธารณะได
พฒันาแบบจําลองดานการบรหิารความเสีย่ง  (Risk Model) เพือ่ใชในการวเิคราะหตนทนุและความเสีย่งจากการ
บริหารจดัการหนีส้าธารณะอยางตอเนือ่งตัง้แตปงบประมาณ 2546 โดยแบบจําลองดงักลาวครอบคลมุการวดั
ความเสีย่งในดานตาง ๆ  เชน ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสีย่งจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดาน
สภาพคลองจากการจัดหาเงนิกูใหม เปนตน โดยใช Foreign Exchange Sensitivity, Interest Rate Sensitivity, 
Average Time to Maturity, Average Time to Re-Fixing และ Duration มาเปนเครื่องมือในการวดัความเสี่ยง
ดังกลาว    

การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

      หนวย : ลานบาท 

การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ 
กันยายน 

2549 

ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549 
วงเงิน ลดยอดหนี้คงคาง ลดภาระดอกเบี้ย 

1. รัฐบาล 6,968 99,871 8,022 3,887 

  -   Prepayment 9 8,022 8,022 858 

  -   Refinancing/Roll-over 6,959 39,763 - 403 

  -   Baht Refinance - 24,500 - 400 

  -   Swap - 27,586 - 2,226 * 

2. รัฐวิสาหกิจ 2,450 49,793 7,800 2,346 

  -   Prepayment - 4,995 4,995 950 

  -   Refinancing/Roll-over - 3,589  2,805 ** - 

  -   Baht Refinance 2,450 17,000 - 1,396 

  -   Swap - 24,209 - - 

รวม (1.+2.) 9,418 149,664 15,822 6,233 
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  นอกจากนี ้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  กระทรวงการคลงัสามารถนําแบบจําลองดงักลาวมาใชในเชงิ
ปฏิบัติ โดยไดนําแบบจําลองมากําหนด Portfolio Benchmark ของหนี้สาธารณะ 2 เรื่อง ไดแก  1) สัดสวน
หนี้ในประเทศตอหนี้ตางประเทศคงคาง (Domestic Debt : External Debt) และ 2) สัดสวนหนี้ตางประเทศแต
ละสกลุ (Foreign Currency Mix) ซ่ึงสดัสวน Portfolio Benchmark ดงักลาวนอกจากจะนํามาใชเปนแนวทางในการ
บริหารหนี้สาธารณะ ยังสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานไดอีกดวย 
ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  ควรใหความสําคญัในการเพิม่เทคนคิเชงิปรมิาณ และกลไกในการ
วดัความเสีย่งดานตาง ๆ เชน Value at Risk (VaR) หรือ Cost at Risk (CaR) เปนตน มาประกอบการวิเคราะห
ตนทุนและความเสี่ยงใหมีความสมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้ ควรพัฒนาวิธีการเก็บขอมูลเพื่อใชในการรองรับ
การพฒันาแบบจําลองดานการบรหิารความเสีย่ง (Risk Model) ในระยะตอไป โดยเฉพาะอยางยิง่ธรุกรรมการ
บริหารหนี ้

ขอเสนอแนะ : ในอนาคตควรเพิม่ Portfolio Benchmark อีก 2 เรือ่ง ไดแก 1) สัดสวนหนีร้ะยะสัน้ตอหนี้ระยะยาว 
(Short-term Debt : Long-term Debt) และ 2) สัดสวนหนีท้ี่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนีท้ี่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว (Fixed Rate Debt : Floating Rate Debt) และควรดําเนินการพฒันาแบบจําลองดานการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Model) ใหสามารถประเมินความเสี่ยงไดครบทุกมิติ  

(1)   งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนการดําเนินงานประจําปใหสอดคลองกับความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ฉบับที่ 2 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญของกระทรวงการคลงัที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหเปนหนึ่งในสามเสาหลักทาง
การเงินอันไดแก ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน  นอกจากนัน้ 
กระทรวงการคลังยังไดกําหนดยุทธศาสตรที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหเปนแหลงระดมทุนในระดับ
ภูมิภาค ซ่ึงสอดรับกับแนวทางการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเซีย (Asian Bond Initiatives) ดังนั้น สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะในฐานะหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกบัการพฒันาตลาดตราสารหนี ้จงึไดรวมกบั
หนวยงานทีเ่กีย่วของอืน่ ๆ จดัทําแผนพฒันาตลาดตราสารหนี ้ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2548-2557) โดยมีเปาหมายเพื่อ
เพิ่มมูลคาตราสารหนี้ใหใกลเคียงกับ GDP และมีสัดสวนผูออกและนกัลงทุนในตราสารหนี้ที่เปนชาว
ตางประเทศเทากับรอยละ 5 ของมูลคาตลาดรวม และจากการดําเนนิงานตามแผนดงักลาว ไดสงผลใหมลูคา 

 1.11 กลยุทธ : การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนใน
ระดับภูมิภาค 
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 ตราสารหนีค้งคางในประเทศเพิม่ขึน้จาก 3.27 ลานลานบาท ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2548 เปน 3.87 ลานลานบาท 
ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2549 หรือคิดเปนรอยละ 49.5 ของ GDP   

ภายใตแผนพฒันาตลาดตราสารหนี้ ฉบับที่ 2  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการพัฒนาตลาดแรก โดยใหความสําคัญกับ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตราสาร
หนี้ภาครัฐดวยการนําระบบประมูลทางอิเล็กทรอนิกสมาใช พรอมทั้งแจงกําหนดการออกตั๋วเงนิคลังและ
พันธบัตรให   ผูรวมตลาดไดทราบลวงหนาเปนรายเดือนและรายไตรมาส 2) การสรางอัตราดอกเบีย้อางอิง 
(Benchmark) ใหเปนไปอยางตอเนื่องทั้งในสวนตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว และ 3) การพัฒนา ตรา
สารหนี้ใหมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี ้เพื่อเปนการขยายฐานนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ผานมา สามารถสรุปผลการดําเนินการได ดังตอไปนี้ 

(1)    การสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง 
ไดดําเนินการออกพันธบัตรเพื่อใชเปนอัตราผลตอบแทนอางอิงใหแกตลาดตราสารหนี้ 

จํานวน 2 รุน ไดแก พันธบัตรรัฐบาลอายุ 7.5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.2 ตอป ประมูลทุกสัปดาหที่ 2 ของ
เดือน และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10.5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.4 ตอป ประมูลทุกสัปดาหที่ 4 ของเดือน ใน
วงเงินรุนละ 52,000 ลานบาท ซ่ึงมีขนาดวงเงินเพียงพอที่จะสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิงอยางตอเนื่องแมวา
รัฐบาลมีงบประมาณสมดุล   

เสนอัตราดอกเบี้ยอางอิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย 
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  (2)    การออกพันธบัตรออมทรัพยอยางเปนระบบ 
ไดดําเนินการเพื่อออกพันธบัตรออมทรัพย 12 รุน อายุ 3 ป อายุ 5 ป และ 7 ป วงเงินรวม 

17,000 ลานบาท แตจําหนายได 15,339.06 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเทากับอัตรา     ผลตอบแทน
อางอิงของรัฐบาลในชวงอายุที่ออกบวกดวยสวนตางไมเกินรอยละ 15 ของอัตราผลตอบแทน พันธบัตรทั้ง 
12 รุนนี้ จําหนายใหเฉพาะบุคคลธรรมดา มูลนิธิสภากาชาดไทย และสภาสังคมสงเคราะหในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยมีกําหนดการจําหนายระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549     (ดังตารางผลการ
ออกพันธบัตรออมทรัพย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549)  

(3)   การอนญุาตใหผูออกตราสารหนีต้างชาตมิาออกตราสารหนีส้กลุเงนิบาทในประเทศไทย 
ไดขยายขอบเขตการอนุญาตใหนิติบุคคลตางประเทศสามารถออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงนิ

บาทได โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การอนุญาตให
ออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 โดยผูที่อยูในขายที่จะไดรับ
อนุญาตใหออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาทภายใตประกาศฉบับนี้ คือ สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
รัฐบาลตางประเทศ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ และนิติบุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายใตกฎหมายของ
ประเทศในกลุม ASEAN+3 หรือประเทศอืน่ทีรั่ฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงัเห็นสมควร โดยจะเปด 

ผลการออกพันธบัตรออมทรัพย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
  

เดือน 

ป 
งบประมา

ณ 

ครั้งที ่
อายุ 
(ป) 

วงเงิน 
ประกาศ 

(ลานบาท) 

วงเงิน 
จําหนาย 

(ลานบาท) 

วันจําหนาย วันครบกําหนด 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 
(ตอป) 

ต.ค. 2548 2549 1 7 2,000.00 2,000.00 14-25 ต.ค. 2548 15 ต.ค. 2555 6.40 

พ.ย. 2548 2549 2 5 2,000.00 2,000.00 15-24 พ.ย. 2548 15 พ.ย. 2553 6.25 

ธ.ค. 2548 2549 3 7 2,000.00 2,000.00 15-26 ธ.ค. 2548 15 ธ.ค. 2555 6.30 

ม.ค. 2549 2549 4 5 2,000.00 2,000.00 16-25 ม.ค. 2549 15 ม.ค. 2554 5.50 

ก.พ. 2549 2549 5 7 2,000.00 1,653.80 15-24 ก.พ. 2549 15 ก.พ. 2556 5.70 

มี.ค. 2549 2549 6 5 2,000.00 1,385.37 15-24 มี.ค. 2549 15 มี.ค. 2554 5.55 

เม.ย. 2549 2549 7 7 1,000.00 900.24 17-26 เม.ย. 2549 15 เม.ย. 2556 6.40 

พ.ค. 2549 2549 8 5 1,000.00 728.46 15-24 พ.ค. 2549 15 พ.ค. 2554 6.15 

มิ.ย. 2549 2549 9 7 1,000.00 726.20 15-26 มิ.ย. 2549 15 มิ.ย. 2556 6.20 

ก.ค. 2549 2549 10 5 1,000.00 1,000.00 14-25 ก.ค. 2549 15 ก.ค. 2554 6.15 

ส.ค. 2549 2549 11 3 500.00 444.99 15-24 ส.ค. 2549 15 ส.ค. 2552 5.70 

ก.ย. 2549 2549 12 3 500.00 500.00 15-26 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2552 5.60 
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  ใหยื่นคําขออนุญาตปละ 2 คร้ัง คือในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายนของทุกปและผูไดรับอนุญาต
จะตองออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุล เงินบาทภายใน  6  เดือน  นับตั้ งแตวันที่ ได รับอนุญาต  ซ่ึ ง
กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหสถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแหงสหพันธสาธารณ-รัฐเยอรมัน 
และธนาคารพัฒนาเอเชีย ออกพันธบัตรสกุลเงินบาท วงเงิน 4,000 ลานบาท และ 8,000 ลานบาท ตามลําดับ 
และขยายระยะเวลาการอนุญาตใหธนาคารโลก บรรษัทการเงินระหวางประเทศ และ Nordic Investment 
Bank ออกพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาท วงเงิน 4,000 ลานบาท 4,000 ลานบาท และ 3,000 ลานบาท 
ตามลําดับ ภายในป 2549 โดยในปงบประมาณ 2549 ธนาคารพัฒนาเอเชียไดออกพันธบัตรสกุลเงินบาท 
วงเงินรวม 6,500 ลานบาท โดยมีสัดสวนของนักลงทุนตางชาติ ณ วันเสนอขายครั้งแรกทั้งส้ินรอยละ 52 
ของวงเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมายเหต ุ: * TGB = Thai Government Bond 

 
ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :         

(1)   แนวโนมอัตราดอกเบี้ยสูงที่ปรับตัวแบบกาวกระโดด ทําใหราคาพันธบัตรในตลาดรองลดลง 
ทําใหภาระของรัฐบาลสูงขึ้น  

(2)  ในอนาคตจะมพีนัธบตัรทีค่รบกาํหนดไถถอนพรอมกนัเปนจาํนวนมาก ทําใหอาจประสบปญหา
ในการหาเงนิมาชําระคนืและเปนอปุสรรคตอการออกพนัธบตัรเพือ่สรางอตัราดอกเบีย้อางองิ เนือ่งจากพนัธบัตร
ที่จะออกดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในเวลาไลเล่ียกนั 
ขอเสนอแนะ :  

(1)  เรงสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาตลาดตราสารหนี ้
(2)  ควรมกีารแกไขพระราชบญัญตักิารบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 ใหสามารถออกตราสารหนีเ้พื่อ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไดถึงแมจะมีงบประมาณแบบสมดุล   

วันท่ี ผูออกตราสาร วงเงิน อาย ุ อัตราดอกเบี้ย 

18 ก.ย. 2549 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (AAA) 5,500 ลานบาท   5 ป รอยละ 5.34 ตอป 
(TGB*+20 bps.) 

    1,000 ลานบาท 10 ป รอยละ 5.54 ตอป 
(TGB* +25 bps.) 
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(1)   งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนการระดมทนุในภาพรวมโดยใชนวตักรรมทางการเงนิทีเ่หมาะสม 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ในปงบประมาณ 2549  สํานกังานบรหิารหนีส้าธารณะในฐานะ
เลขานกุารคณะกรรมการกลัน่กรองโครงการขนาดใหญของภาครัฐ ไดจัดทําแผนการลงทุนในโครงการลงทุน
ขนาดใหญของภาครัฐ ในชวงป 2548-2552  มีวงเงิน 1.8 ลานลานบาท ประกอบดวย 7 สาขา คือ 1) Mass 
Transit 2) ที่อยูอาศัย 3) คมนาคม 4) ทรัพยากรน้ํา  5) การศึกษา 6) สาธารณสุข และ 7) สาขาอื่น ๆ (ดัง
ตารางที่ 5) และในสวนของแนวทางการระดมทุนประกอบดวย แหลงเงินทุน 4 แหลง คือ เงินงบประมาณ
รอยละ 39 เงินรายไดของรัฐวิสาหกิจรอยละ 11 เงินกูทั้งในและตางประเทศรอยละ 44 และการระดมทุนใน
วิธีอ่ืน ๆ อีกรอยละ 6 (ดังตารางแผนการระดมทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ ในชวงป 2549 – 
2552 ขางลางนี้) ทั้งนี้ แผนการระดมทุนดังกลาวสามารถรักษาสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP และภาระหนี้
ตองบประมาณใหอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง    

อยางไรก็ดี ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ไดมีการทบทวนแผนการดําเนินงานของ
โครงการทัง้ 7 สาขาใหสอดคลองกบัสถานการณ โดยจากแผนเดมิทีม่วีงเงนิลงทนุรวมเทากบั 289,927 ลานบาท 
ปรับลดลงเปน 165,203 ลานบาท โดยมีผลการเบิกจายสะสมไตรมาสที่ 1 ถึง 3 เทากับ 63,962  ลานบาท คดิ
เปนรอยละ 39 ของแผนการลงทนุของป 2549 ทีป่รับแลว โดยสาเหตกุารเบกิจายสะสมอยูในเกณฑที่ต่ํา เนื่องจาก
บางโครงการอยูระหวางการขออนุมัติดําเนินการและบางโครงการอยูระหวางรอการจัดสรรงบกลางจาก
สํานักงบประมาณ (ดังตารางผลการเบิกจายเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐในไตรมาส 
1 ถึง 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) 

หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  กระทรวงการคลังไดทบทวน
แผนโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกําหนดโครงการลงทุนที่เขาขายเปน Megaproject คือโครงการที่ตองจัดหา Special Funding 
เปนโครงการที่ประชาชนมีความตองการอยางเรงดวนและการใชงบประมาณปกติจะทําใหเกิดขึ้นไมได และ
ตองเปนโครงการที่มีรายไดในอนาคตมาจายคืนรัฐบาล  

 1.12 กลยุทธ : การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ยั่งยืน 
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หมายเหต ุ: ไมรวมโครงการ ongoing กอนป 2548 และดําเนินการตอเนื่องในชวงป 2548 - 2552       

 

แผนการลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552 
  

หนวย : ลานบาท 

สาขา 
ป 2548 แผนการลงทนุ 

(เบิกจายจริง) ป 2549 ป 2550 ป 2551  ป 2552 รวมรายสาขา 

Mass Transit 126   47,613   98,058 143,643 133,990   423,430 

คมนาคม 33,243   48,954   88,278   83,995   91,133   345,603 

ท่ีอยูอาศัย 2,325   55,467 123,936 107,611   41,021   330,360 

ทรัพยากรน้ํา -   69,717   59,903   41,884   31,580   203,084 

การศึกษา -   19,601   40,677   24,238   11,829     96,345 

สาธารณสุข -    12,124   29,210   27,310   26,146     94,790 

อื่น ๆ 7,030   36,451   66,094   85,843 115,212    310,630 

รวมรายป 42,724 289,927 506,156 514,524 450,911 1,804,242 

แผนการระดมทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ ในชวงป 2549 - 2552 
  

หนวย : พนัลานบาท 

แหลงเงิน 
ป 2548 แผนการระดมทุน สัดสวน 

(%) (เบิกจายจริง) ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 รวม 

งบประมาณ 1.7 134.4 224.7 191.5 145.6 697.8 39% 

รายได 11.0 34.8 37.4 53.8 54.8 191.8  11% 

เงินกู 30.0 111.2 203.6 235.1 215.3 795.3 44% 

 - ในประเทศ 12.3 64.2 143.3 158.4 101.1 479.4  27% 

 - ตางประเทศ 17.7 47.0 60.3 76.7 114.2 315.9  17% 

อื่น ๆ - 9.6 40.4 34.1 35.2 119.3    6% 

รวม 42.7 290.0 506.1 514.5 450.9 1,804.2 100% 

หมายเหต ุ: ไมรวมโครงการ ongoing กอนป 2548 และดําเนินการตอเนื่องในชวงป 2548 - 2552  
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สํ าห รับการจั ดหาแหล ง เ งินกู ที่ เหมาะสมเพื่ อการพัฒนา เศรษฐกิจและสั งคมที่ ยั่ ง ยืน  
กระทรวงการคลังไดพิจารณาใหความเห็นชอบในแนวทาง รูปแบบ และเงื่อนไขการกูเงินสําหรับการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานการกู เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและการกู เพื่อปรับโครงสรางหนี้ รวมทั้งสิ้นจํานวน 
120,910.66  ลานบาท ประกอบดวย 1) เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 3,969 ลานบาท  2) เงินกู
เงินบาทสมทบ 3,352.96 ลานบาท  3) เงินกูเพื่อลงทุน 48,785.32 ลานบาท  4) เงินกูเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนและอื่น ๆ 21,513 ลานบาท  5) เงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้จากการ Roll over 31,184.90 ลานบาท 
และ 6) เงินกูตามแผนการกอหนี้ตางประเทศ 12,105.48 ลานบาท  ทั้งนี้ เปนการระดมทุนในรูปของพันธบัตร    
รัฐบาล พนัธบตัรรัฐวสิาหกจิ การกูยมืในประเทศจากธนาคารพาณชิย การกูยมืจากตลาดเงนิทนุตางประเทศและการ
กูยืมจากแหลงเงนิกูทีม่ีเงือ่นไขผอนปรน (Concession Loan) เชน ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหง
ญี่ปุน (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) เปนตน และไมนับรวมวงเงิน Swap Arrangement 
เนื่องจากขึ้นอยูกับภาวะตลาด 

การพัฒนารูปแบบการระดมทุนใหม ๆ  
กระทรวงการคลังไดใหความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบการระดมทุนใหม ๆ อาทิ การเปดโอกาส

ใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการบริการโครงสรางพื้นฐานตามรูปแบบ Public Private Partnership 
(PPP) และการระดมทุนโดยการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) โดยปงบประมาณ 2549  
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ อยูระหวางการศึกษาการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในรูปแบบ PPP หรือการ
เปดโอกาสใหเอกชนเปนหุนสวนกับภาครัฐในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในสาขาตาง ๆ ตั้งแตการออกแบบ 

ผลการเบิกจายเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐในไตรมาส 1 ถึง 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

หนวย : พนัลานบาท 

สาขา 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

แผน 
ป 2549 

ผลการเบิกจาย
สะสม 

แผน 
ผล 

% แผน ผล % แผน ผล % (ปรับแลว) ไตรมาส 1-3 % 

Mass Transit 3.18 - - 7.00 0.10 1 - - - 0.26 0.10 38 

คมนาคม 21.37 20.26 95 2.50 3.18 127 3.30 4.51 137 34.48 27.95 81 

ท่ีอยูอาศัย 2.61 2.26 87 2.45 8.65 353 2.11 4.13 196 28.71 15.04 52 

ทรัพยากรน้ํา 4.54 0.52 11 7.63 5.50 72 7.76 7.52 97 69.72 13.54 19 

การศึกษา - - - - - - - - - 4.26 - - 

สาธารณสุข - - - - - - - - - 0.30 - - 

อ่ืน ๆ 4.36 3.03 70 7.37 1.17 16 7.45 3.13 42 27.47 7.33 27 

รวม 36.06 26.07 72 26.95 18.60 69 20.62 19.29 94 165.20 63.96 39 
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  จัดหาเงินลงทุน  การกอสราง รวมถึงการใหบริการ โดยภาครัฐและภาคเอกชนทําสัญญารวมลงทุนใน
โครงการลงทุนขนาดใหญในระยะยาว โดยมีรูปแบบสัญญาที่เนนผลผลิตเปนหลัก (Output-Based Contracts)  

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :   การตดิตามผลการเบกิจายตามแหลงเงนิของโครงการลงทนุขนาด
ใหญของภาครฐัทีผ่านมา เปนระบบ Manual จึงอาจสงผลตอการรายงานตัวเลขที่ผิดพลาดและเกิดความลาชาใน
การทํางาน 
ขอเสนอแนะ :  

(1) เพื่อใหภาพรวมการลงทุนและการระดมทุนในการลงทุนของโครงสรางพื้นฐานไมสงผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงินและการคลังของประเทศ เห็นควรที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่จัดลําดับ
ความสําคัญของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อมิใหกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ 

(2) ควรเรงพัฒนาตลาดการเงินภายในประเทศเพื่อรองรับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เชนการ
ยกระดับการออมในประเทศ การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และสรางกลไกใหเอกชนเขามามีบทบาทในการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ เปนตน 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : รวมจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จัดทําประมาณการรายไดเพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีประมาณการรายไดในจํานวน  1,420,000 ลานบาท แยกเปน 

- กรมสรรพากร     1,141,000  ลานบาท  
- กรมสรรพสามิต     289,000  ลานบาท  
- กรมศุลกากร             88,000  ลานบาท  
- หนวยงานอื่น          155,200  ลานบาท  (สวนราชการอื่น 79,200 ลานบาท กรมธนารักษ 3,350 

ลานบาท และรัฐวิสาหกิจ 72,650 ลานบาท) 
- การคืนภาษีของกรมสรรพากร การจัดสรรรายไดจากภาษีมูลคาเพิ่มใหองคการบริหารสวนจังหวัด 

(อบจ.) และเงนิกันชดเชยสงออกรวม 187,900 ลานบาท  
- จัดสรรภาษีมลูคาเพิ่มใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 65,300 

ลานบาท เปนงบประมาณขาดดุลไมเกนิรอยละ 2 ของ GDP ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ 14 พฤศจิกายน 2549 
กําหนดวงเงนิงบประมาณจํานวน 1,566,200 ลานบาท เปนประมาณการรายได 1,420,000 ลานบาท และ    
ขาดดุล 146,200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.7 ของ GDP  

 
 

 

 1.13 กลยุทธ : การรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับมหภาคของประเทศ 
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  (2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การจัดทํากรอบความยั่งยืนดานการคลัง 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :                
ความยั่งยนืทางการคลังหรือความมีเสถียรภาพดานการคลังในระยะปานกลางและระยะยาว รวมทั้งการ

มีวินัยทางการคลังเปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับประเทศไทย เพราะนอกจากจะทําใหภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไปสามารถมั่นใจในเสถียรภาพดานการคลังของประเทศแลว ยังชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกนกั-
ลงทุนทั้งในและตางประเทศ และความนาเชื่อถือดานการคลังของประเทศในเวทีโลก เชน องคกรดานการเงิน
ระหวางประเทศและบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ   

เพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคความยั่งยืนหรือเสถียรภาพทางการคลังในระยะปานกลางและระยะยาว
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐกจิการคลังไดจัดทํากรอบความยั่งยืนดานการคลัง หรือการประมาณการ
รายได รายจาย  ดุลการคลัง และหนี้สาธารณะในระยะปานกลาง 5 ป (จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการดาน
การงบประมาณ : OEDC Asian Senior Budget Officials Meeting 2005 ระหวางวันที่ 15-16 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร ผูแทนของประเทศผูเขารวมประชุมสวนใหญมีความเห็นวาควรวิเคราะหความยั่งยืนทางการคลังในระยะปาน-

กลาง (5ป)) ของรัฐบาลเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทางดานการคลัง และนํามาพิจารณารวมกับแผน
และมาตรการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับตัวช้ีวดัและเปาหมายของกรอบความยั่งยนืดานการคลัง
ไดกําหนดขึ้นและมีการปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 4 คร้ัง โดยในปจจุบนั  กรอบความยั่งยืนดานการคลังมีตัวช้ีวัด
และเปาหมายดังนี้  
      ตัวช้ีวดัที่ 1  ยอดหนี้สาธารณะคงคางตอ GDP ไมเกินรอยละ 50  
      ตัวช้ีวดัที่ 2  ภาระหนี้ตองบประมาณไมเกินรอยละ 15  
      ตัวช้ีวดัที่ 3  งบประมาณสามารถสมดุลไดในปงบประมาณ 2548  
      ตัวช้ีวดัที่ 4  รายจายลงทนุตองบประมาณไมต่ํากวารอยละ 25  

การจัดทํากรอบความยั่งยนืดานการคลังนี้ กระทรวงการคลังไดอาศัยเครื่องมือสําคัญไดแก แบบจําลอง
ความยั่งยนืดานการคลัง (Fiscal Sustainability Model) หรือแบบจําลองที่ใชในการประมาณการรายได รายจาย -
ดุลการคลัง และหนี้สาธารณะของรัฐบาล ซ่ึงในการประมาณการดังกลาวไดมกีารนําสมมติฐานตางๆ เกี่ยวกับ
รายไดและรายจายในกรอบงบประมาณที่มาจากแผนและมาตรการดําเนนิการตามนโยบายของรัฐบาล เชน 
รายจายชําระคนืตนเงินกู รายจายลงทุนจากจากงบประมาณของโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ        
(Mega Projects) มารวมไวแลว  
               กระทรวงการคลังไดมีการปรับปรุงตัวช้ีวัดและเปาหมายของกรอบความยัง่ยืนดานการคลังและ
แบบจําลองความยั่งยืนดานการคลังอยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะดานเศรษฐกิจการคลังของประเทศ 
และกอใหเกดิความยั่งยนืทางการคลัง นอกจากนี้ มกีารเผยแพรกรอบความยั่งยนืดานการคลังแกสาธารณชน
ผานรายงานสถานการณดานการคลังของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนประจําทุกเดือนอีกดวย 
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(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก :  การติดตามขอมูลอันเนื่องมาจากมาตรการกึ่งการคลัง 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
ในชวง 4-5 ปที่ผานมา รัฐบาลไดมีการใชมาตรการกึ่งการคลังหรือการดําเนินกจิกรรมกึ่งการคลัง 

เพื่อกระตุนของเศรษฐกิจหรือใหความชวยเหลือแกเกษตรกร ประชาชนที่มีรายไดนอย และผูประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอย (Small Medium Enterprise – SME) ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งในป 2548 มี
จํานวน 32 โครงการผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน  
การดําเนินกิจกรรมกึ่งการคลังของรัฐบาลผานสถาบันการเงินเฉพาะกจิมีขอดี ไดแก เปนการเปดโอกาสให
รัฐบาลมีความยืดหยุนในการใชนโยบายทางการคลัง และสามารถกําหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน
โดยตรงจากการดําเนินมาตรการได เชน โครงการบานเอื้ออาทรที่เปนการใหความชวยเหลือดานที่อยูอาศัย 
(บานราคาถูก) แกผูมีรายไดนอย ผานการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกจิ เปนตน อยางไรก็ดีการ
ดําเนินมาตรการกึ่งการคลังมีจุดออนที่สําคัญไดแก ภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความ
เสียหายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกิดจากการดําเนินนโยบายกึ่งการคลัง เชน NPL ของการปลอยสินเชื่อ
ตามมาตรการกึ่งการคลัง เปนตน ซ่ึงรัฐบาลจะตองเปนผูรับภาระไวทั้งหมด กระทรวงการคลังไดตระหนักถึง
ความเสี่ยงทางการคลังอันเนื่องมาจากมาตรการกึ่งการคลัง และไดมีการติดตามผลการดําเนินกจิกรรมกึ่งการ
คลังของรัฐบาลเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการดําเนินมาตรการทางการคลัง และการประเมนิความเสี่ยง
ทางดานการคลังของรัฐบาล โดยมีการติดตามขอมูลการปลอยสินเชื่อและการค้ําประกนัสินเชื่อของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ในโครงการสําคัญที่เปนโครงการตอเนื่องและสามารถติดตามขอมูลได จํานวน 7 โครงการ 
ไดแก 

(1) โครงการสินเชื่อสําหรับกจิการ SMEs    
(2) โครงการค้ําประกันสินเชือ่ใหแก SMEs 
(3) โครงการปลอยสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห  
(4) โครงการธนาคารประชาชน  
(5) โครงการบานออมสินเพือ่ประชาชน  
(6) โครงการวสิาหกิจชุมชน  
(7) โครงการบานเอื้ออาทร 
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(4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : เสนอแนะการปรับปรุงโครงสรางภาษี รายไดที่ไมใชภาษี และทบทวนการ
ใหสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายใหกระทรวงการคลังพิจารณา  เชน  
การปรับปรุงโครงสรางภาษีสรรพสามิต  แนวทางการจดัเก็บภาษีมรดก  การปรับปรุงคาภาคหลวงแรดีบุก  
การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสิทธิประโยชนทางภาษี  แนวทางการใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อ
สงเสริมการวิจัย  และพัฒนาบุคลากร  การศึกษาความเหมาะสมของการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดลอมตามโครงการ
ภาษีส่ิงแวดลอมระยะที่ 2  เปนตน            

 

(5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกีย่วของกับการรักษาวินยัทางการเงินการ
คลังระดับมหภาคของประเทศ ดังนี ้

• รางพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ....   
• รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกนิจํานวนธนบตัรออก

ใช พ.ศ. 2498  พ.ศ. .... 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สาระสําคัญ ดังนี้ 
(1) เพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยและกฎหมายวาดวยธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจ

หลักทรัพย   และธุรกิจเครดติฟองซิเอร โดยรวมเปนฉบบัเดียวกัน เพื่อใหการกํากับดแูลธุรกิจดังกลาวอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน  

(2) แกไขมาตรการตางๆ ที่ใชในการกํากับ เชน  
- มีการกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาสถาบันการเงินแบบ (Prompt Corrective Action) 
- การกํากับบรษิัทในเครือของสถาบันการเงิน (Conglomerate Supervision) 

(3)  เนื่องจากประเทศไทยมกีารเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราเปนระบบ
อยูตัวตามภาวะตลาดเงินตางประเทศ และธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่ดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ในการรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาท จึงสมควรยกเลิกกฎหมายวาดวยการจัดสรรทุนสํารองเงินตราเกิน
จํานวนออกใช 
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  : โดยการพัฒนาธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) และ
สงเสริมใหเกดิธุรกิจเงินรวมลงทุนมากขึ้น ซ่ึงจะเปนแหลงเงินทุนระยะยาวที่สําคัญแก SMEs  

 

 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน และการขยายขอบเขต
การดําเนินงานของบริษัท 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย: เนื่องจากปจจุบันมีบริษทับริหารสินทรัพยของเอกชนซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อทําหนาที่บริหารสินทรัพยดอยคณุภาพในระบบสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อใหสถาบันการเงินมี
บทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพโดยระบบปกติ และเพื่อเปนการลดภาระของภาครัฐใน
การดําเนินการดังกลาว จึงไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
พ.ศ. .... รวมทั้งไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรษิทับริหารสินทรัพย พ.ศ. 
2541 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อขยายขอบเขตการดําเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนซึ่งจะเปนการ
เอื้อตอการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคณุภาพของสถาบันการเงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลาวคือ ให
บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถประกอบธุรกิจนอกเหนือจากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคณุภาพ 
เชน การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคณุภาพที่มิไดโอนมายังบริษัทบริหารสินทรัพย  การซื้อหรือรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพที่เคยเปนของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนญุาต เปนตน 

 1.14 กลยุทธ : การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะ สมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

 
 

1.15 กลยุทธ : การสรางความเขมแข็งและโปรงใส ใหกับตลาดเงิน พรอมกบั
สนับสนุนใหองคกรธุรกิจและประชาชนในทุกภาคของประเทศมีโอกาส และชองทางที่จะ
เขาถึงแหลงเงินทุนได   
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(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสรางความเขมแขง็และโปรงใสใหกับ
ตลาดเงิน  ดังนี้ 

• รางพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
• รางพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. 
• รางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมพระราชกําหนดบรรษทับริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. …. 
• รางพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. .... 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สาระสําคัญ 
• เพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 โดยแกไขปรับปรุงสินทรัพย  การ

บริหารสินทรัพย  และการตรีาคาสินทรัพยของทุนสํารองเงินตรา เพื่อใหการบริหารทุนสํารองเงินตรามี
ความคลองตัวมากขึ้นและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ดังนี้ 

1) กําหนดใหเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศ ซ่ึงไมใชธนาคาร และพันธบัตรเอกชน
ตางประเทศ ตามที่คณะกรรมการกําหนด เปนทุนสํารองเงินตราหนุนธนบัตรออกใช (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 
4 และมาตรา 30) 

2) กําหนดใหกรณกีาํไรหรอืขาดทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย อันเปนเรือ่งการคํานวณ ยงัไมใชผล
กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ใหรับรูในบัญชีสํารองพิเศษ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 33) 

กําหนดใหกรณีมีการจําหนายสินทรัพยและเกดิผลกําไรหรือขาดทุนจริงแลว จึงรับรูในบัญชี
ผลประโยชนประจําป (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 34) 

3) แกไขเพิ่มเติมใหธนาคารแหงประเทศไทยทําธุรกรรมเพื่อบริหารสินทรัพย รวมทั้งจางสถาบัน
การเงินเปนผูบริหารสินทรัพยแทนเชนเดยีวกับการบริหารสินทรัพยที่เปนเงินสํารองทางการอื่นๆ (ราง
หมวดที่ 3/1) 

•  เพื่อใหมกีารนาํทรัพยสินที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไมสามารถจํานองหรือจํานําไดมา
ใชเปนหลักประกันการกูยืมเงินได ซ่ึงจะทาํใหการนําหลักประกันอืน่ๆ มาใชเปนหลักประกันในการขอ
สินเชื่อมากขึ้น อันจะทําใหภาคธุรกิจเขาถึงแหลงเงินทุน 

• แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ให บรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.) สามารถประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน หรือรับจางบริหารจัดการ หรือ
ดําเนินงานใดที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและสินทรัพยอ่ืนๆ เพื่อใหการแกไข 
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  ปญหาสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยให บบส. และผูที่
เกี่ยวของไดรับยกเวนภาษีตางๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  บบส. สามารถสวมสิทธิเปนคูความในคดีที่อยูใน
ศาล และให บบส. สามารถดําเนินการบังคบัคดี ในทรัพยสินที่เปนหลักประกันสําหรบัสินทรัพยดอย
คุณภาพ โดยไมตองดําเนินการฟองคดีตอศาล 

• เพื่อสรางความเชื่อมั่นระหวางคูสัญญาที่ตกลงซื้อขายกัน โดยเฉพาะดานอสังหาริมทรัพย 
ทั้งนี้ ในหลักการคือใหมีคนกลางที่มีความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงทําหนาที่จัดการและดูแลการชําระหนี้
ของคูสัญญาทั้งสองฝาย ซ่ึงจะทําใหคูสัญญามีความมั่นใจในการทําธุรกรรมระหวางกนั อันจะทําใหเกิดผลดี
และสรางความมั่นคงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : ดานตลาดทุน  แผนแมบทพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 2 (2549-2553) 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การยกรางแผนแมบทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ดําเนินงานในการพัฒนาตลาดทุนไทยในชวงป 2549-2553 ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการ
ดําเนินงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมสาระสําคัญของแผนแมบทพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 2 (2549-2553) 
ไดกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจ เปาหมายเชิงปริมาณ  แนวทางหลักในการดําเนนิการ 7 ประการ ดังนี ้

(1)  วิสัยทัศนและภารกจิ  สรางเสถียรภาพของตลาดทุน สนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 
และความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

(2) เปาหมายเชิงปริมาณ 
     (2.1) ขยายตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ใหมีสัดสวนทัดเทยีมกบัระบบธนาคาร 
     (2.2) เพิ่มนกัลงทุนสถาบันในตลาดตราสารทุน และสนับสนุนนักลงทุนบุคคลในตลาดตรา

สารหนี้ 
(3) แนวทางหลัก ในการพัฒนาตลาดทุนไทยตามแผนแมบทฯ ประกอบดวย  
     (3.1) ตลาดตราสารทุน  :  เนนการขยายตัวอยางมีเสถยีรภาพทั้งทางอุปสงคและอุปทาน โดย

มุงเพิ่มสัดสวนนักลงทุนสถาบันในประเทศจากรอยละ 10 ของนักลงทุนทั้งหมด เปนรอยละ 20 สงเสริมให
บริษัทจดทะเบียนเดิมเพิ่ม free float ของหลักทรัพยที่หมุนเวยีนในตลาดรอง และมุงเพิ่มมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับผลกําไร (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนใหมีระดับราคาที่เหมาะสม โดย 

 
 

1.16 กลยุทธ : การพัฒนาตลาดทุน ทั้งตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ใหเปน แหลง
ระดมทุนระยะยาวขนาดขององคกรธุรกิจทุกขนาด   
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              - สนับสนุนระบบการออมทั้งภาคบังคับและสมัครใจ 
            - แกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขสิทธิประโยชนของธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital)  
     (3.2) ตลาดตราสารหนี้ : ขยายขนาดตลาดใหทัดเทียมกับตลาดเงินโดยเพิ่มอุปทานของตราสาร

หนี้ภาครัฐและเอกชนรวมทัง้ตราสารหนี้ของผูออกตราสารตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนของนักลงทุน
บุคคล โดย 

            - นําตราสารหนี้ขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชนแบงเปนหนวยซ้ือขายยอยเพื่อใหนกัลงทุน
บุคคลสามารถเขาถึงโดยงาย 

            - สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดตราสารหนี้ในภูมภิาคอาเซียน และสงเสริมบทบาทสถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือที่มีมาตรฐานที่ดีใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 

            - กําหนดแนวทางดานภาษเีพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลธรรมดา ซ้ือขายไดคลองตัวขึ้น 
     (3.3) ตราสารอนุพันธและนวัตกรรมอื่น ๆ  :  สรางความรูความเขาใจและสงเสรมิใหมี

โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการซื้อขายอนุพันธ และเริม่นวัตกรรมทางการเงินใหม ๆ โดยประชาสัมพันธ 
ใหความรูเร่ืองตราสารอนุพันธ การแกไขปรับปรุงขอจํากัดและสงเสรมิธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
(SBL)     

 (3.4) สถาบันตัวกลาง : เนนการสรางความแข็งแกรงแกธุรกิจตัวกลางภายใตกลไกการแขงขัน
อยางเสรี โดยเพิ่มชองทางใหตัวกลางดําเนนิธุรกิจไดหลากหลายยิ่งขึน้หากมีฐานทนุเพิ่ม และเปดโอกาสใหมี
การควบรวมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขนั โดยแกไขกฎเกณฑใหสถาบันตัวกลางสามารถควบรวมไดโดย
ไมเสียสถานการณเปนบริษทัจดทะเบยีน (listing status) และสิทธิประโยชนทางภาษ ีรวมทั้งสามารถโอนยาย
ใบอนุญาตภายในกลุม และเปดเสรีคาธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพยอยางเปนขั้นตอนเพื่อเตรียมความพรอม
กอนเปดรับการแขงขันจากตางประเทศ 

     (3.5) บริษทัจดทะเบยีน  : สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนใหดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
            - เพิ่มบริษัทจดทะเบียนควบคูกับการปรับปรุงแกไขนโยบายอืน่ ๆ เชน พิจารณาสิทธิ

ประโยชนทางภาษี เพิ่มการหักคาใชจายเปนกรณีพิเศษเพิ่มเติม  
            - สนับสนุนการควบรวมกิจการ 
     (3.6) ขยายความรูดานตลาดทุนและความรูดานการเงนิแกผูลงทุนใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
     (3.7) หนวยงานกํากับดูแลทบทวนและปรับเปลี่ยนบทบาทหนวยงานกํากับดแูลโดยมุงเนนการ

กํากับดแูลพรอมกับหนาที่ในการพัฒนาควบคูกันไปเพือ่ใหเกดิความคลองตัวและความนาเชื่อถือของตลาด
ทุนโดยรวม โดยในดานการกํากับดแูลนั้น จะเนนการเปดเผยขอมูลตามแนวทาง disclosure basis 
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กระทรวงการคลังไดเสนอแผนแมบทฯ เพือ่ใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ และในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 มีมติรับทราบแผนแมบทฯ ตามที่เสนอ และในระยะตอไป  
กระทรวงการคลังมีนโยบายจะทบทวนแผนแมบทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการพจิารณารวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อพฒันาตลาดทุน ดังนี ้
• รางพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. …. 
• รางพระราชบัญญัติแกไขพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย พ.ศ. 2540  พ.ศ. .... 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
• เพื่อใหมกีารจดัตั้งทรัสตในประเทศไทยได โดยทรัสตมีลักษณะเปนกองทรัพยสิน  ซ่ึงผู

กอตั้งทรัสตไดโอนกรรมสิทธิ์ใหทรัสต เพื่อใหทรัสตีทําหนาที่จัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
ที่เรียกวาผูรับประโยชน โดยทรัพยสินของทรัสตเปนทรัพยสินที่แยกตางหากจากทรพัยสินของทรัสต 
ทรัพยสินของทรัสตมีเพื่อประโยชนของผูรับประโยชนเทานั้น และไมสามารถนําไปชําระหนี้ใหแก
เจาของทรัสตในกรณีที่ทรัสตลมละลายได  ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการจัดการทรัพยสินสวนบุคคล การ
ประกอบธุรกิจตางๆ และการระดมทุนในตลาดทุน โดยกฎหมายทรัสตจะชวยอํานวยความสะดวก หรือ
แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นกับธุรกรรมตางๆ อันจะเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุน 

• เพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนติิบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
พ.ศ. 2540 ในบางมาตราที่มีบทบัญญัติไมสอดคลองกับธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย อันเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  อีกทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อใหเอื้อตอ
การทําธุรกรรมดังกลาว 



 

 69 

   
 
 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การสงเสริมดานการออมของประเทศไทย 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลัง โดย สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอเห็น
ควรใชนโยบายการออมเปนยุทธศาสตรในการสรางระบบบําเหน็จบํานาญใหแกแรงงานนอกระบบ เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงดานรายไดและความเปราะบางทางสังคมของแรงงานนอกระบบ ซ่ึงจะเปนการลดภาระ
ดานการคลังของรัฐในอนาคตได โดยใชองคกรการออมชุมชนเปนเครื่องมือในการดําเนินการตามความ
เหมาะสมของชุมชน ซ่ึงจะตองกระตุนใหเกิดการยอมรับในการสรางวนิัยการใชจายของครัวเรือนเพื่อใหเกดิ
การออมดังกลาวโดยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

(1) กระตุนใหเกิดกองทุนการออมที่มีระบบบําเหน็จบํานาญสําหรับแรงงานนอกระบบขึ้นใน
ชุมชนโดยชุมชนดําเนนิการเอง เปนการสรางหลักประกนัดานรายไดทีเ่พียงพอในวยัชรา และเปนการลด
ภาระดานการคลังของรัฐในอนาคตดวย 

(2) การสัมมนาทางวิชาการภายใตเวที สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง (FPO FORUM) เรื่อง การ
จัดการความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม กับนโยบายการออม ซ่ึงชี้ใหเห็นวาแรงงานนอกระบบมี
ความเสี่ยงดานรายไดและมคีวามเปราะบางทางสังคม และควรใชมาตรการการออม โดยใหมกีารบริหาร
จัดการกนัเองในระดับชุมชน มีการสนับสนุนที่เหมาะสมของภาครัฐในเรื่องตางๆ รวมทั้งการสนบัสนุนดาน
เทคนิควิชาการจากภาคเอกชนดวย 

(3) ศึกษาติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานขององคกรการออมชุมชน ตามโครงการ
พัฒนาระบบการออมชุมชนเพื่อสวัสดิการและการชราภาพในจังหวดัมหาสารคาม  เชียงใหม  ลําปาง  
จันทบุรี  ตราด และกรุงเทพฯ 

(4) ประสานความรวมมือกับภาคีตางๆ เพื่อดําเนินการรวมกันในเรื่อง การสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน การศึกษา การจัดการความรู และผลักดันนโยบายใหเปนไปตามกรอบอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานตางๆ ซ่ึงประกอบดวย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม และ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน 

 
 
 
 

 
 

1.17 กลยุทธ : การสงเสรมิการออมของประเทศ รวมท้ังการสรางวินัยในการจายของ
ภาคครัวเรือนใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
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(5) การสัมมนาทางวิชาการประจําปของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทรที่ 11 
กันยายน 2549 ไดนําเสนอผลงานทางวิชาการ เร่ืองโครงขายความคุมครองทางสังคมระบบการออมเพื่อ
สวัสดิการและการชราภาพสําหรับแรงงาน  นอกระบบ เปนการเสนอแนวคิดและผลการศึกษาวิจยั เพือ่รับฟง
ความคิดเหน็จากสาธารณะชนและผูทรงคุณวุฒนิําไปใชประกอบเสนอแนะนโยบายตอไป 

(6) สงเสริมการออมภาคบังคับ โดยเสนอโครงสรางกองทุนบําเหนจ็บํานาญแหงชาติ (กบช.) 
เปนกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุ ช้ันที่ 2 (Pillar 2) โดยจะออกเปนพระราชบัญญตัิกองทุนบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ  ใชบังคับใหครอบคลุมแรงงานทั่วประเทศ (แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ) ซ่ึงอยู
ระหวางการศึกษาขั้นสุดทายเพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบตอกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราศลุกากรเพื่อเพิม่ขีดความ สามารถในการ
แขงขันใหกับผูประกอบการผลิตในประเทศ   
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีการปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรรวมจาํนวน 9 
ประเภทยอย  แบงเปนปจจัยการผลิตที่ไมมีผลิตในประเทศ 8 ประเภทยอย ไดแก สาหรายทะเลที่นาํมาใชใน
อุตสาหกรรมผลิตวุน อะลูมนิัสตซีเมนต  เครื่องจักรผสมเสนใย (Blow room) และ ช้ินสวนที่นําเขามาใช
ประกอบเปนอุปกรณลางไตทางชองทองระบบ 2 ถุง โดยลดลงเหลือรอยละ 1  และขยายระยะเวลา การลด
อัตราอากรขาเขาสําหรับแผนเหล็ก TMBP เหลือรอยละ 1 ตอไปอีกจนถึง 31 ธันวาคม 2549  และทบทวน 
การปรับปรุงอัตราอากรขาเขาโพลิอะไมดในลักษณะขั้นปฐมภูมิ โดยเพิ่มอัตราอากรเปนรอยละ 12.5  และให
ทยอยปรับลดอัตรา  ลงตามลําดับขั้นเหลือรอยละ 8.75 ตั้งแตป 2549 และรอยละ 5 ตามโครงสรางการผลิตที่
กระทรวงการคลังกําหนดตั้งแตป 2550 เปนตนไป 
 

(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราอากรศุลกากรเพื่อสนับสนุน  ใหไทยเปน
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย:  
• ปรับลดอัตราอากรขาเขาปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของเหลือรอยละ 0 เปนการทั่วไป 768 ประเภท

ยอย  เชน เคมีภัณฑขัน้ตน เหล็กขั้นตน และเครื่องจักรเครื่องมือตางๆ  เปนตน รวมทั้งปรับลดอัตราเปนการ 

 
 
 

 
 

1.18 กลยุทธ : การสรางกลไกความรวมมือทางการคา การเงินและการ ลงทุนระหวาง
ประเทศ รวมท้ังสรางความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกจิ การเงิน การคลัง ที่ถูกตอง   
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  เฉพาะสําหรับวัตถุดิบ และปจจัยการผลิตที่นํามาใชในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสําเร็จรูป 
104 ประเภทยอย เชน หลอดภาพโทรทัศน แผงวงจรพิมพ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตางๆ เปนตน 

• เพื่อสนับสนุนใหคนไทยเขาถึงองคความรูจากตางประเทศดวยตนทุนทีต่่ําลง และเปน
ศูนยกลางการพิมพในภูมิภาคเอเชีย  โดยปรับลดอัตราอากรขาเขาปจจัยการผลิตที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ส่ิงพิมพลงเหลือรอยละ 0 จํานวน 92 ประเภทยอย ประกอบดวย กระดาษและเยื่อกระดาษ แผนฟลมที่ใช
สําหรับทําแมพิมพ และเครือ่งจักรตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน รวมถึงปรับลดอัตราอากร ขาเขาหนังสือและ
ส่ิงพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนเหลือรอยละ 0 จํานวน 13 ประเภทยอย 
 

(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การยกเวนอากรขาเขาเครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพียง
ระบบเดียว 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การยกเวนอากรขาเขาเครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพียง
ระบบเดียว 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จากเดิมมีอัตราอากรขาเขารอยละ 10 เพื่อลดคาใชจายในสวนของอากรขา
เขาใหกับผูที่สนใจทําการปรบัเปลี่ยนเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนเครื่องยนตทีใ่ชกาซธรรมชาติ เพื่อ
ลดการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงและบรรเทาตนทุนการผลิตในภาคการขนสงใหลดลง โดยการนําเขาเครื่องยนตเกา
มีกําหนดระยะเวลาการยกเวนอากรขาเขาเปนการชั่วคราว 2 ป สวนกรณีการนําเขาเครื่องยนตใหม ไมจํากัด
ชวงระยะเวลาการยกเวนอากรขาเขา 
 

(4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การจัดประชุม Asia Tax Forum คร้ังที่ 3 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย: กระทรวงการคลังเปนเจาภาพรวมกับ Public Finance Institute 
of the Philippines Inc. (PFIP) ประเทศฟลิปปนส  และ International Tax and Investment Center  (ITIC)  
สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 22-24 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยในสวนของ
กระทรวงการคลังไดมีการนาํเสนอบทวิเคราะหทิศทางการกําหนดอัตราสรรพสามิตที่เหมาะสม (Optimal 
Tax) เพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางผูแทนและนักวิชาการภาษีของประเทศตางๆ ในที่ประชุม 
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(5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : ความรวมมือดานลงทุนระหวางประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
(1)  การขยายฐานการลงทุนจากตางประเทศ (Road Show) เปนการประชาสัมพันธและ

แลกเปลี่ยนขอมูลกับนักลงทุนตางชาติ เพื่อใหทราบถึงสภาวะการดําเนนินโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย และเพื่อดึงดูดใหนกัลงทุนตางชาติเขามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น ในปงบประมาณ 2549 ไดมีการจดั Road 
Show  ใน 3 ประเทศ คือ แคนาดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสิงคโปร 

(2) การดําเนินการเขาเปนสมาชิกศูนยระหวางประเทศวาดวยการระงับขอพิพาทเกี่ยวกบัการ
ลงทุนระหวางรัฐกับคนชาตขิองรัฐอื่น (ICSID) โดยสมบูรณของประเทศไทย โดยไดลงนามเขาเปนสมาชิก 
(ICSID) แตยังไมไดใหสัตยาบัน เพื่อใหการเปนสมาชิกมีผลโดยสมบูรณ จึงไดมีการทบทวนความจําเปนของ
การเขาเปนสมาชิก 

(3)  การจดัทําความตกลงเพือ่การสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมและคุมครองการลงทุนรวมทั้งอํานวยความสะดวกในการลงทุนระหวาง
ประเทศไทยและประเทศตางๆ อันจะเปนการสรางความมั่นใจแกนกัลงทุน 

ในปงบประมาณ 2549 ไดมีการเจรจาในรางความตกลงฯ กับประเทศตางๆ ดังนี้ 
            -  ไทย-จอรแดน -  ไทย-พมา  -  ไทย-ลิทัวเนยี 
            -  ไทย-กรีซ  -  ไทย-ไนจเีรีย -  ไทย-การตา 

 -  ไทย-อุซเบกสิถาน   -  ไทย-มาดากสัการ 
 
(6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : มาตรการริเร่ิมพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย  (Asian Bond Market Initiative: 
ABMI) 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มาตรการริเร่ิมพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Mar-
ket Initiative : ABMI) เปนนโยบายที่ไดริเร่ิมขึ้นภายหลังจากวกิฤตเศรษฐกิจการเงินของภูมิภาคเอเชียในป 
2540 เพื่อลดความเสี่ยงจากความเหลื่อมลํ้าของระยะเวลาการลงทุนและระยะเวลาลงทุน (Maturity Mismatch) 
และความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสนับสนุนใหมีการนําเงินออมในภูมภิาคมาลงทุนในระยะยาวภายใน
ภูมิภาคดวยการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของภูมิภาคใหมีความแข็งแกรงสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซ่ึง
กระทรวงการคลังไดดําเนินการ ดังนี้  
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  (1) การเสนอแนะนโยบาย ทาทีและมาตรการในสวนของกระทรวงการคลังไทยในการดําเนิน
มาตรการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย โดยมุงเนนการพฒันาดานอุปทาน และโครงสรางพื้นฐานภายใตกรอบ
การประชุมระหวางประเทศ 

(2) การผลักดนัใหมกีารศึกษาในเชิงลึกเพือ่หาแนวทางการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินรวม
หรือประเภทตะกราเงิน (Developing Asian Currency-Basket Bond Market) ซ่ึงมุงเนนการใช Asset-backed 
Securities (ABS) เปนแนวทางหลัก  

(3) ไดรวมกับคณะทํางานคณะตางๆ ภายใตมาตรการ ABMI ในการศึกษาหาแนวทางกําหนด
มาตรฐานและคุณลักษณะของพันธบัตรเอเชีย ระบบการชําระราคาและสงมอบ การจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
และการจดัตั้งกลไกการค้ําประกันและลดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยไดรับความชวยเหลือทาง
การเงินและวชิาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย 

 
(7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก :  เปนหนวยงานหลักดานเขตการคาเสรีอาเซียน 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักดานเขตการคาเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ของไทย ซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินการตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
จัดตั้ง AFTA ทั้งในสวนของการลดภาษีขาเขา การยกเลกิมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff 
Barriers: NTBs) และการแกไขปญหาในการดําเนินการอืน่ๆ โดยในปงบประมาณ 2549 เนนการพิจารณา
ยกเลิกภาษีสินคาภายใต AFTA ใหเปนไปตามเปาหมาย คือ รอยละ 80 ของจํานวนรายการสินคาทั้งหมด และ
การพิจารณายกเลิกมาตรการ NTBs ซ่ึงการดําเนินการตางๆ ดังกลาวจะชวยสงเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน และจะเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการไทยดวย 
 

(8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกประเทศสมาชิกใหมอาเซียน (AISP) 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : โดยการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกประเทศเพื่อนบาน
หรือประเทศสมาชิกใหมอาเซียนไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซ่ึงเปนสิทธิพิเศษในการสงออก
สินคาจากประเทศเพื่อนบานมายังประเทศไทย เสียภาษีศลุกากรในอัตรา รอยละ 0-5 % โดยในป 2549 (1 
มกราคม – 31 ธันวาคม) ประเทศไทยโดยกระทรวงการคลังไดดําเนินการใหสิทธิ AISP  แกสมาชิกใหม
อาเซียนเปนจํานวนหลายรายการ ดังนี้  กัมพูชา  340 รายการ  ลาว 300 รายการ  พมา 850 รายการ  ทั้งนี้ 
ประเทศไทยไดยกเลกิการใหสิทธิ AISP แกเวียดนามตัง้แต 1 มกราคม 2549 เปนตนมา เนื่องจากเวียดนามได
นําสินคาเขาสูบัญชีลดภาษีของอาเซียนแลว   
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  สําหรับในป 2550  คณะทํางานจัดทําแผนการปรับปรุงภาษีศุลกากรเพือ่เปดเสรีทางการคา ได
ดําเนินการพิจารณารายการสินคาที่ประเทศเพื่อนบานขอมา โดยดําเนนิการในชวงเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 2549 โดยยึดหลักเกณฑตามที่ฝายเลขานุการเสนอ และไดมีมติในการใหสิทธิ AISP สําหรับป 2550 
แกประเทศสมาชิกใหมอาเซยีน ดังนี้ กัมพชูา 385 รายการ แยกเปนอัตรา 0% 308 รายการ อัตรา 5% 75 
รายการ ลาว 301 รายการ แยกเปนอัตรา 0% 239 รายการ อัตรา 5% 62 รายการพมา 855 รายการ แยกเปนภาษี 
0% 802 รายการ ภาษี 5% 53 รายการโดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2552 
ทั้งนี้  เร่ืองดังกลาวไดผานความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2549  โดยในปจจุบันอยู
ในขั้นตอนของการยกรางประกาศกระทรวงการคลังโดยกรมศุลกากร 

 

(9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การดําเนินงาน Contract Farming และแผนการลงทุนป 2549 -2550 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดรวมเปนคณะทํางานกําหนดแนวทางและ
ยกรางแผนปฏบิัติการลงทุน Contract Farming ในรอบป 2548-2549 ไดมีประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2548 กําหนดมาตรการผอนปรนสําหรับการนําเขาสินคาเกษตรภายใตโครงการ Contract Farming 
โดยประกาศมผีลบังคับใชตั้งแตวนัถัดจากวนัที่ลงในราชกจิจานุเบกษาถงึวันที่ 30 เมษายน 2549  และในรอบ
ป 2549-2550  กระทรวงการคลังไดรวมกําหนดแนวทางของแผนปฏิบัติการและพิจารณารายการสินคาใน
โครงการ Contract Farming รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย สศช.ไดนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549  ซ่ึง 
ครม.ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให สศช. และหนวยงานทีเ่กี่ยวของนําสินคาประเภทพืชพลังงานมา
พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อนําเขาภายใตโครงการ Contract Farming เพื่อสงเสริมการใชพลังงานจากพืชทดแทนและ
การผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย 
 

(10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : เสนอแนะนโยบายในการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีพหุภาคี 
โดยเฉพาะในเรื่องการเปดเสรีการคาสินคา (การลดอัตราอากรศุลกากร) 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ เชน กรอบองคการ
การคาโลก (WTO) และกรอบความรวมมอืในกลุม APEC ตลอดจนการจัดทําเขตการคาเสรีพหุภาคีอ่ืนๆ เชน 
อาเซียน-จีน และ อาเซียน-อินเดีย อาเซยีน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด อาเซียน-ญี่ปุน และ BIMSTEC และ
รวมถึงการพิจารณาการเปดเสรีการคาสินคาภายใตการจัดทําเขตการคาเสรีทวิภาคีกับประเทศตาง ๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล  โดยในปงบประมาณ 2549 การพิจารณาการลดอัตราอากรเพื่อเปดตลาดสินคาจะ 
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  เนนหนักในกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะการเจรจาระหวางกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา
มากกวาในกรอบทวิภาคี  ทัง้นี้ การเสนอแนะนโยบายการเปดเสรีการคาดานสินคาในประเด็นการลดอัตรา
อากรศุลกากรที่เหมาะสมกบัระดับการพฒันาและความสามารถในการผลิตของประเทศ เปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยใหเกดิการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการในประเทศ 
 
(11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : รัฐบาลมีนโยบายจดัทําความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement: 
FTA) 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เพื่อขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ทั้งในกรอบ
พหุภาคี ทวิภาคี  และสนับสนุนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมภิาค โดยการจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี
ดังกลาวมีลักษณะครอบคลุมทุกดาน (Comprehensive) ทั้งการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน ทั้งนี้ 
การเจรจาเปดเสรีบริการดานการเงิน (Financial Services) เปนสาขาหนึง่ที่สําคัญในการคาบริการ ทั้งนี้ 
นับตั้งแตป 2544 - 2549 ประเทศไทยไดเขารวมการเจรจาเปดเสรีบริการดานการเงินทั้งในระดับพหุภาคีและ
ระดับทวภิาคี ดังนี ้

ระดับพหภุาคี ไดแก การเจรจาเปดเสรีบริการดานการเงินในกรอบองคการการคาโลก และใน
กรอบอาเซียนภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน รวมถึงอาเซียนกับประเทศอื่น เชน 
อาเซียน-จีน อาเซียน-ออสเตรเลียและนวิซีแลนด เปนตน 

ระดับทวภิาคี ไดแก การเจรจาระหวางไทย-สหรัฐฯ ไทย-เอฟตา ไทย-ญี่ปุน ไทย-ออสเตรเลีย 
และไทย-นิวซีแลนด สําหรับงบประมาณประจําป 2549 มีผลงานที่สําคัญเกี่ยวกับการเจรจาเปดเสรีบริการ
ดานการเงิน 

ระดับทวภิาคี 2 กรอบ ไดแก  
(1) FTA ไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 6 (ระหวางวนัที่ 12-13 มกราคม 2549 ณ จังหวัดเชียงใหม) และ  
(2) FTA ไทย-เอฟตา รอบที่ 1-2 (รอบที่ 1 วันที่ 10-15 ตุลาคม 2548 ณ จังหวดัภเูก็ต รอบที่ 2 

วันที่ 16 – 20 มกราคม 2549 ณ จังหวัดเชยีงใหม) 
ระดับพหภุาคี 1 กรอบ ไดแก การเตรียมการเพื่อเปดเสรีการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบ

ความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียนรอบที่ 4 (เร่ิมเจรจาตั้งแต 2548 กําหนดเสร็จสิ้น 2550) 
กระทรวงการคลังมีหนาที่หลักๆ ในกระบวนการเจรจาเพื่อเปดเสรีบริการดานการเงนิ สรุปได 

ดังนี ้
- ศึกษา วิเคราะหเพื่อเสนอแนะ ออกแบบนโยบาย มาตรการ และทาที/กลยุทธ รวมทั้งการเขา

รวมประชุมเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีภายใตกรอบพหุภาคี ไดแก องคการการคาโลก อาเซียนรวมทั้ง 
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อาเซียนกับประเทศอื่น เชน อาเซียน-จีน อาเซียน-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน และกรอบทวิภาคี เชน 
ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-สหรัฐอเมริกา ไทย-ญี่ปุน ไทย-นิวซีแลนด  เปนตน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของประเทศไทย และหลักการเปดเสรีอยางคอยเปนคอยไปตามความพรอมของประเทศ 

- ศึกษาระบบการเงินและการกํากับดูแลบรกิารดานการเงนิของประเทศคูเจรจา  
- พิจารณาจดัทําแผนการเปดตลาด (Marker Access) บริการดานการเงนิ ของประเทศไทย

รวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ใหสอดคลองกับความตกลงบริการดานการเงิน  
- จัดทํารางความตกลง (Draft Agreement) หรือกฎเกณฑสาขาบริการดานการเงิน ระหวาง

ประเทศไทยภายใตกรอบการเจรจาตางๆ ดังกลาวขางตน  
- เปนศูนยขอมูลและเผยแพรผลงานการดําเนินการเจรจาเปดเสรีบริการดานการเงินของ

ประเทศไทยภายใตกรอบตางๆ ดังกลาวขางตนใหแกประชาชน 
 

(12) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การประชุมรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังเอเปค 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย:  มีการจัดขึ้นในแตละปและ กระทรวงการคลังจะดาํเนินการ
นําเสนอประเด็นตางๆ เพื่อการประชุมฯ ซ่ึงประกอบไปดวยการประชุมยอยในระดบัตางๆ เพื่อเตรียมการ
สําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแก 

(1) การประชมุคณะทํางานดานเทคนิคของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปค 2 คร้ัง 
(2) การประชมุคณะทํางานยกรางแถลงการณรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปค 
(3) การประชมุเจาหนาที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางเอเปคซึ่งภายหลังจะมีการ

นําผลหารือจากการประชุมในระดับตางๆ มานําเสนอตอที่ประชุมระดบัรัฐมนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกัน 

ทั้งนี้   เพื่อการแลกเปลี่ยนทัศนะระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเอเปคเกี่ยวกับการ
สงเสริมความมีประสิทธภิาพและความยั่งยืนทางการคลัง และการปรับโครงสรางภาคการเงินเพื่อสงเสริม
การไหลของเงินลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนใน
ภูมิภาคเอเปคกับภาคเอกชน 
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(13) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : มาตรการริเร่ิมเชียงใหม  (Chiang Mai Initiative: CMI) ภายใตกรอบ
ความรวมมือดานการเงินของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน+3    
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ที่ประชมุรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียน +3 (The 

ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting : AFMM+3) เมือ่วันที่ 6  พฤษภาคม 2543  ณ จังหวัดเชยีงใหม ประเทศไทย ได
ใหความเห็นชอบในการจัดทํา “มาตรการริเร่ิมเชียงใหม”  (Chiang Mai Initiative: CMI) เพื่อเปนกลไกความรวมมือ
ทางการเงินในภูมิภาค (Regional Financing Arrangement) โดยจะเปนกลไกในการเสริมสภาพคลอง (ระยะสั้น) ระหวาง
กัน และเปนสวนเสริมความชวยเหลือดานการเงินที่ไดรับจากองคกรการเงินระหวางประเทศ สําหรับ
ปงบประมาณ 2549 มีผลงานที่สําคัญ ไดแก  

(1) การสนับสนุนใหมกีารจดัทําความตกลง BSA ระหวางประเทศสมาชิก โดยปจจุบันไดมี
การลงนามในสัญญา BSA ไปแลวทั้งส้ิน 16 สัญญา รวมวงเงินทั้งส้ิน 77 พันลานเหรยีญ สรอ.  

(2) การดําเนินการแกไขหลักการสําคัญของความตกลงแลกเปลี่ยนเงนิตราทวิภาคี (Main 
Principles of BSA) โดยที่ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ไดมกีารลงนามใน Cover 
note เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549  ณ เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย  

(3) การดําเนินการพิจารณาจดัตั้ง CMI New Task Force เพื่อศึกษาความเปนไปไดและ
รูปแบบของการพัฒนาให CMI ไปสูการเปนพหุภาคี (CMI multilateralization or Post-CMI) เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพของมาตรการริเร่ิมเชียงใหม ตามมติของที่ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 
ไดมีการลงนามใน Cover note เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ณ เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย 

 
(14) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : มาตรการริเร่ิมพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย  (Asian Bond Market Initia-
tive: ABMI) 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เปนนโยบายที่ไดริเร่ิมขึ้นภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน
ของภูมิภาคเอเชียในป 2540 เพื่อลดความเสีย่งจากความเหลื่อมลํ้าของระยะเวลาการลงทุนและระยะเวลา
ลงทุน (Maturity Mismatch) และความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสนับสนุนใหมีการนําเงินออมใน
ภูมิภาคมาลงทนุในระยะยาวภายในภูมภิาคดวยการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของภูมภิาคใหมีความแข็งแกรง
สําหรับปงบประมาณ 2549 มีผลงานที่สําคัญ ไดแก  

(1) การเสนอแนะนโยบาย ทาทีและมาตรการในสวนของกระทรวงการคลังไทยในการ
ดําเนินมาตรการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย โดยมุงเนนการพัฒนาดานอุปทาน และโครงสรางพื้นฐาน
ภายใตกรอบการประชุมระหวางประเทศ 
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  (2) การผลักดนัใหมกีารศึกษาในเชิงลึกเพือ่หาแนวทางการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินรวม
หรือประเภทตะกราเงิน (Developing Asian Currency-Basket Bond Market) ซ่ึงมุงเนนการใช Asset-backed 
Securities (ABS) เปนแนวทางหลัก  

(3) ไดรวมกับคณะทํางานคณะตางๆ ภายใตมาตรการ ABMI ในการศึกษาหาแนวทางในการ
กําหนดมาตรฐานและคุณลักษณะของพันธบัตรเอเชีย ระบบการชําระราคาและสงมอบ การจัดอันดบัความ
นาเชื่อถือ และการจัดตั้งกลไกการค้ําประกนัและลดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยไดรับความชวยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย 

 
(15) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : ระบบระวังภัยทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอาเซียน+3 (ASEAN+3 Sur-
veillance Process) 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  กระทรวงการคลังโดย สศค. เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในการจดัทําระบบระวังภัยอาเซียน+3 (ASEAN+3 Surveillance Process) ของประเทศไทย และเปน
หนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ National Surveillance Unit of Thailand สําหรับปงบประมาณ 2549 มี
ผลงานที่สําคัญ ไดแก  

(1)  การพัฒนาแบบจําลองระบบระวังภัยทางเศรษฐกิจ และจัดทํารายงานผลการคาดการณการ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจของกลุมประเทศอาเซียน+3 (ASEAN+3 Surveillance Report) ในสวนของประเทศไทย 
จํานวน 2 คร้ัง 

(2) จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย (Recent Economic Development Report) 
เสนอตอที่ประชุมเจาหนาทีอ่าวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน จํานวน 3 คร้ัง 
 

(16) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การจัดทํายุทธศาสตรความเปนหุนสวน (Country Partnership Strategy – 
CPS) ระหวางประเทศไทยกบัธนาคารพัฒนาเอเชีย ป พ.ศ. 2550 – 2554 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังรวมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จัดทํา
ยุทธศาสตรความเปนหุนสวนระหวางรัฐบาลไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ป พ.ศ. 2550 – 2554 ซ่ึงเปน
ยุทธศาสตรความเปนหุนสวนฉบับแรกที่ธนาคารพัฒนาเอเชียจัดทํารวมกับประเทศที่มีรายไดระดบัปานกลาง 
(Middle-Income Country: MIC) เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันระหวาง ADB และไทยใน
ระดับประเทศและระดับภูมภิาค เพื่อใหประเทศไทยมีความเจริญดานเศรษฐกิจ การเงินและสังคมอยางยั่งยนื 
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(17) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การจัดทํา Country Development Partnership ระหวางประเทศไทยกับ
ธนาคารโลก                      
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังรวมกับธนาคารโลกไดพัฒนาความรวมมือ
ระหวางกันภายใตแผนงานความรวมมือเพือ่การพัฒนาประเทศ (Country Development Partnership: CDP) 
โดยจะมกีารดาํเนินโครงการตอไปอีก 5 ป (2550-2554) ซ่ึงเปนโครงการระยะปานกลาง ที่แสดงใหเห็นถึง
ความ สัมพันธระหวางประเทศไทยและธนาคารโลกในปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธในรูปแบบ
ผูใหกูและผูกูไปเปนความรวมมือเพื่อการพฒันาอยางแทจริง โดยในการดําเนินโครงการ CDP นั้น 
ธนาคารโลกไดใหความชวยเหลือในดานการเสนอนโยบายการใหความชวยเหลือทางวิชาการ และการ
เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรของหนวยงานของประเทศไทย 
 

(18) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : กองทุนอาเซม (ASEM Trust Fund) 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กองทุนอาเซมเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในกรอบความรวมมือ
เอเชีย-ยุโรป โดยมีธนาคารโลกเปนผูประสานงานโดยไดรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซม เพื่อให
ความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกอาเซมในเอเซีย ท่ีประสบกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ   โดย
กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการใหการดําเนินงานภายใตโครงการเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

(1) การพิจารณาเบิกจายเงินของโครงการตางๆ ใหเสร็จสิ้นภายใน พฤศจิกายน 2549 
(2) การปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอตกลงความชวยเหลืออยางเครงครัด 
(3) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตางๆ และในภาพรวมของ

โครงการความชวยเหลือฯ เสนอธนาคารโลกภายใน ธันวาคม 2549 
(4) การลงบัญชีและจัดทํารายงานการเงินนําเสนอตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและ

ธนาคารโลกภายใน ธันวาคม 2549 
 

(19) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการใหการดําเนินงานภายใตโครงการเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศเปนไปตามวัตถปุระสงคและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :                     
(1)  การพิจารณาเบิกจายเงินของโครงการตางๆ ใหเสร็จสิ้นภายใน พฤศจิกายน 2549 
(2)  การปฏิบัติตามเงื่อนไขของขอตกลงความชวยเหลืออยางเครงครัด 
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  (3)  ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการตางๆ และในภาพรวมของ
โครงการความชวยเหลือฯ เสนอธนาคารโลกภายใน ธันวาคม 2549 

(4)  การลงบัญชีและจัดทํารายงานการเงินนําเสนอตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและ
ธนาคารโลกภายใน ธันวาคม 2549 

 
 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย 
พ.ศ. 2541 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย:  สาระสําคัญของราง พรบ. ดังกลาวคอื 
(1) ใหบริษัทบริหารสินทรัพยสามารถประกอบธุรกิจนอกเหนือจากการรับซื้อหรือรับโอน

สินทรัพยดอยคุณภาพ เชน การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพทีม่ิไดโอนมายังบริษัทบริหารสินทรัพย 
การซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคณุภาพที่เคยเปนของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต   

(2) ใหอํานาจธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องตางๆ เชน  การเขาตรวจสอบบริษัทบริหาร
สินทรัพย การกําหนดรูปแบบงบการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย  อํานาจในการสั่งการใหบริษทับริหาร
สินทรัพยแกไขฐานะและการดําเนินงานไดตามระดับของความรุนแรงของปญหา  เพิ่มบทกําหนดโทษให
ชัดเจนขึ้น และมีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 

 

(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสรางใหสถาบันการเงิน ตลาดเงิน 
ตลาดทุน มีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ดังนี้ 

• รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   (เร่ือง ปรับโครงสราง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสงเสริมบรรษัทภิบาลของบริษัทที่มีการระดมทุนในตลาดทุน และการพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้) 

• รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
• รางพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ….  
• รางพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

 
 

1.19 กลยุทธ : การเสริมสรางใหสถาบันการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน มีธรรมาภิบาล
ตามมาตรฐานสากล 
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  ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย:  
• เพื่อปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑกํากับดูแลตลาดทุนของประเทศไทยใหเปนไปตาม IOSCO 

(Objectives and Principles of Securities Regulation) ใหผานการประเมินในโครงการ Financial Sector As-
sessment Program (FSAP) และ Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs) ซ่ึงจะมีสวน
ชวยใหไดรับการยอมรับในระดับสากล ใหความคุมครองและความเปนธรรมแกผูลงทุนไดอยางเพียงพอ  

• เพื่อตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่ประกันเงนิฝากของประชาชนในสถาบันการเงิน ดําเนนิการกับ
สถาบันการเงินที่ถูกควบคุมและถูกเพกิถอนใบอนุญาต รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงใหกับระบบสถาบัน
การเงิน               

• เพื่อเพิ่มเติมปรับปรุงประเภทธุรกิจที่พึงเปนงานธนาคารกลางที่ธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถประกอบไดโดยแกไขเพิ่มเติมมาตรา 12 ของพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2485  

 
 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. …. 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สาระสําคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ไดใชบังคับมาเปนเวลานานใหเหมาะสมกบัสภาวการณปจจุบันทั้ง
ในเรื่องฐานภาษี อัตราภาษี และการดําเนนิการตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจใหแก อปท. 
ดังนี ้

(1) ยกเลิกกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่และภาษีโรงเรือนและที่ดนิปจจุบันแลวจัดเก็บเปน
ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง โดยให อปท.เปนผูจัดเก็บภาษีเชนเดยีวกับกฎหมายปจจบุัน 

(2) ฐานภาษใีหใชราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนและสิ่งปลูก
สรางและราคาประเมินทุนทรัพยหองชุดตามประมวลกฎหมายที่ดนิ และสิ่งปลูกสรางอื่นตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

(3) ให อปท. มีอํานาจกําหนดอัตราภาษภีายในขอบเขตอตัราภาษีที่กฎหมายกําหนด 
(4) จัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดินใน

อัตราที่สูงกวาปกติ เพื่อผลักดันใหมกีารเชาที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.20 กลยุทธ : การเสรมิสรางความเขมแข็งทางการเงินใหแกทองถิ่น 
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  ไดดําเนนิการเตรียมความพรอมในการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสรางแลว ดังนี้  
(1) การยกรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติภาษท่ีีดินและสิ่งปลูกสราง 

พ.ศ. .... วาดวยสิ่งปลูกสรางอื่นนอกจากโรงเรือน อาคาร ตึก รวมท้ังคลังสินคาและแพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....โดย
ทําการสํารวจสิ่งปลูกสรางอื่นนอกเหนือจากสิ่งปลูกสรางตามระเบียบคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินพบวายงัมีส่ิงปลูกสรางอื่นอีก 41 ประเภท ซ่ึงเปนสิ่งปลูกสรางอื่นที่เก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินในปจจุบนั  และเปนสิ่งปลูกสรางที่ตองจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสรางตามราง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... 

(2) ยกรางกฎกระทรวงฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญัติภาษีท่ีดนิและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. .... วาดวยลักษณะของที่ดินท่ีท้ิงไววางเปลาหรือมิไดทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดิน โดย
มีสาระสําคัญ คือ กําหนดลักษณะของที่ดินที่ถือวาเปนที่ดนิที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควร
แกสภาพทีด่ินและกําหนดลกัษณะของที่ดนิที่ไมถือวาเปนที่ดินที่ทิ้งไววางเปลา 

(3) การสํารวจความพรอมของ อปท.ในการนําภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสรางมาใช ไดจดัสง
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพรอมของ อปท.ในการจัดเกบ็ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง จํานวน 7,651 ชุด ไปยัง
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ เพื่อสํารวจระดับความพรอมในดานตาง ๆ เชน การมีแผนที่
ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน ความพอเพียงของบุคลากรดานการจัดเก็บภาษี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับราง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... 

 

(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การปรับปรุงภาษีปาย 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ศึกษาแนวทางการปรบัปรุงภาษีปายใหทันสมัยและสอดคลอง
กับเทคโนโลยีของปายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 
(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการนํารองการใชระบบงานศูนยขอมูลการคลังทองถ่ิน 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดตั้งศูนยขอมูลการคลังทองถ่ิน เพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลดานการคลังทองถ่ินของ อปท. จํานวนประมาณ 8,025 แหงทั่วประเทศ เพือ่สงเสริมและสนับสนุน
การเสนอแนะนโยบายดานการเงินการคลังในการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรภาษี เงินอุดหนนุ และการ
กําหนดสดัสวนรายไดของ อปท. ตอรายไดรัฐบาลใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจตามแนวทางของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท. ตลอดจนสนับสนุนการจดัทํารายงานการคลังภาคสาธารณะตาม
ระบบ GFS  โดยจดัโครงการฝกอบรมการใชระบบงานศนูยขอมูลการคลังทองถ่ินใหแก อปท. ทั่วประเทศ 
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 จํานวน 8,025 แหง เมื่อตนป 2548 และเนื่องจาก อปท. เขาอบรมเพียง 6,025 แหง  ในป 2549 จึงไดดําเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ- สงขอมูลการคลังทองถ่ิน โดยการตรวจเยีย่มติดตามและประเมินผลการ
สงขอมูลของ อปท. ตลอดจนฝกอบรมเพิ่มใหแก อปท. จํานวน 207 แหง ใน 39 จังหวัด ไดดําเนนิการ
ทดสอบการนําเขาขอมูลการคลังของ อปท. จํานวน 8 แหง เพื่อประเมินผลความพรอมของระบบงานศูนย
ขอมูลการคลังทองถ่ินกอนเปดดําเนนิการอยางเปนทางการในตนป 2549 
 

(4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การดําเนินการตามแผนแมบทการเงนิฐานราก 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย: กระทรวงการคลังไดเหน็ความสําคัญโดยเนนบทบาทของ
องคกรทางการเงินที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในชุมชนโดยอยูบนพื้นฐานของการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  พรอมทั้งเปนการสรางโอกาสใหสมาชิกของชุมชนมีแหลงเงนิทุนเพื่อนําไปประกอบอาชีพ และเปน
แหลงการออมดวย ดังนัน้ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสงเสริมและพัฒนาองคกรการเงินระดับฐาน
ราก  รวมทั้งไดมีการแตงตั้งคณะอนกุรรมการ ซ่ึงมีผูแทนจากทุกภาคสวนเขารวมในคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ยกรางแผนแมบทการเงินระดับฐานรากขึน้มา โดยมวีัตถุประสงค หลักการ และสาระสําคัญ ดังนี ้

(1) กําหนดเสนอแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมใหองคกรการเงนิระดับฐานราก เปน
เครื่องมือหลักของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของทองถ่ินอันเปนสิ่งมีคุณคายิ่งของชาติ โดยใหชุมชนเปน
ศูนยกลางและเปนกําลังสําคัญของการพัฒนา 

(2) มีกรอบการดําเนินการทีชั่ดเจนสําหรับหนวยงานที่เกีย่วของในการสนับสนุนองคกร
การเงินระดับฐานรากใหสามารถกําหนดแนวนโยบายในทิศทางที่สอดคลองกัน และลดการทํางานซ้ําซอน
ของภาครัฐ 

(3) มุงสงเสริมการชวยเหลือกันระหวางองคกรการเงินระดับฐานราก โดยมีจดุประสงคเพื่อ
เรงรัดเครือขายความมั่นคง และยั่งยืนระดบัชาติในที่สุด 
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : รายงานประมาณการเศรษฐกิจมหภาค 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เพื่อวเิคราะหสถานการณ ประเมินแนวโนมเศรษฐกิจไทย
และผลกระทบที่เกี่ยวของกบัเศรษฐกิจมหภาคของไทยไดอยางถูกตองและทันสถานการณในการประมาณ
การเศรษฐกิจจะเสนอผลการประมาณการเศรษฐกิจเพื่อใหคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจและกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพือ่พิจารณา กอนจะนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ โดยมี
เปาหมายนาเปนความถูกตองรวดเร็ว และสามารถเสนอแนะนโยบายใหผูบริหารไดทันทวงที และคาดวาจะ
มีผลสัมฤทธ์ิโดยขอมูลเศรษฐกิจ บทวเิคราะหสถานการณ แนวโนม และผลกระทบที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
มหภาค โดยผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2549 นัน้มี ความแมนยําเกินรอยละ 90 และนําไปใชใน
การพิจารณาการจัดทํานโยบายตางๆ ของกระทรวงการคลัง เชน การวดัผลกระทบเชิงนโยบายหรือ
มาตรการตางๆ ที่ออกมา และวัดผลกระทบจากปจจยัภายนอก 
 
(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : รายงานการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ศึกษาวิเคราะหภาพรวมสภาวะการไหลเขาและออกของ
เงินทุนระหวางประเทศ รวมทั้งแนวโนมการเคลื่อนยายเงินทุน โดยจัดทําเปนรายงานและบทวิเคราะห
เกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินทนุระหวางประเทศเปนรายไตรมาส รายครึ่งป รายป และเสนอแนะนโยบายใน
ภาพรวม 
 

(3)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การดําเนินงานของกลุมงานที่ปรึกษาเศรษฐกจิและการคลังใน
ตางประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :                   
(1)  สํานักงานที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและการคลัง ประจํากรุงวอชิงตนั 

(1.1) รายงานสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การคลัง และ
การเงิน  ที่อาจมีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจไทย  ตอกระทรวงการคลงั  เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ การคลัง และการเงินการคลังของไทยจํานวน 24 คร้ัง 

 
 

1.21 กลยุทธ : ศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินสถานการณ และรายงานความ 
เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในตางประเทศ รวมท้ังใหบริการขอมลูอยางมีประสิทธิภาพ   
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(1.2) ดําเนินการแจงขอมูลตัวช้ีวดัทางเศรษฐกิจ (Economic Indicators) ของสหรัฐฯ จัดทํา
โดยรัฐสภาสหรัฐฯ ตอสํานกังานเศรษฐกจิการคลังจํานวน 11 ครั้ง 

(1.3) แจงผลการหารือกับ US-ASEAN Business Council ในเรื่องการเจรจา FTA ไทย-
สหรัฐ ใหสศค. ธนาคารแหงประเทศไทย และกรมบัญชกีลางทราบ เพื่อเปนประโยชนในการเจรจาเปดตลาด
การคาเสรี ไทย-สหรัฐ ตอไป 

(1.4) แจงการมีผลบังคับใช คตล. การคาเสรีระดับ Federal และ Sub-Federal แก สศค.และ
กรมบัญชีกลางเพื่อใชประโยชนในการเจรจาเปดตลาดการคาเสรี ไทย-สหรัฐ ตอไป 

(1.5) คนควาจดัหาและนําสงเอกสาร Regulator Guide for Foreign Bank in the United 
States 2005-2006 Edition จดัทําโดยบริษทั Price Water House Coopers ใหแกกระทรวงการคลังเพื่อเปน
ขอมูลในการเจรจาเปดตลาดเสรีทางการเงินระหวางไทย-สหรัฐฯ ตอไป 

(1.6) นําเสนอบทวิเคราะหสําหรับการตัดสินใจลงทุนใน Equity Markets จัดทําโดยบริษัทที่
ปรึกษา Wilshire ที่วิเคราะหระดับความนาลงทุนของประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทย แกกระทรวงการคลัง 
เพื่อพิจารณาการวิเคราะหทีก่ลาว 

(1.7) นําแจง กระทรวงการคลังเกี่ยวกับรางการจัดทําอันดบัความเสรีทางเศรษฐกิจของ
ศูนยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ (Center for International Trade and Economics-CITE) เพื่อพิจารณา
กอนการออกเผยแพรและจัดทําการชี้แจงหากขอมูลไมตรงขอเท็จจริง รวมทั้งขอใหกระทรวงการคลัง
พิจารณาจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไทย ที่มีผลกระทบตอการทําธุรกิจในประเทศไทย ตาม
คําขอของศูนยเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําดัชนคีวามเสรีทางเศรษฐกิจ
ของไทยตอไป 

(1.8) ประสานการจัดและเขารวม Road Shows ซ่ึงนําโดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
(นายไชยยศ สะสมทรัพย) เพือ่สงเสริมการลงทุนของไทย ณ นครโตรอนโตและมอนทริออล ประเทศ
แคนาดา  

(1.9) เขารวมการประชุมสัมมนาทางเศรษฐกิจ การเงนิ และการคลังของสถาบันที่สําคัญ
ในสหรัฐฯ จํานวน 29 ครั้ง 

(1.10) เปนศนูยขอมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ระบบภาษี ตลาดเงิน และตลาดทุน
ของไทย ใหแกนักลงทุนเอกชน หนวยงานราชการไทยในสหรัฐฯ และหนวยงานราชการสหรัฐฯ รวมทั้ง
สถาบันการจัดอันดับเครดิต และตอบคําถามดานเศรษฐกจิ การเงิน และการคลังของไทยแกภาคเอกชนทาง
โทรศัพทและ E-mail ทุกวันทําการ 
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(1.11)  ดําเนินการจัดทํา Website สํานักงานที่ปรึกษาประจํากรุงวอชิงตัน และคนหา
ขอมูลทางเศรษฐกิจการเงินการคลังทั้งของไทยและสหรฐัฯ นําบรรจุใน Website (www.oefa.thaiembdc.org) 
เพื่อมีขอมูลที่ทันสมัยเสมอและเพื่อเผยแพรแกหนวยงานและประชาชนสหรัฐฯ และไทย ที่สนใจ พรอมทั้ง
จัดทํา Link สู Website ของหนวยงานรัฐบาล เอกชน และรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวของ   

(2)  สํานักงานที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและการคลัง ประจําสหราชอาณาจกัรและยุโรป  
(2.1) ติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการเงินการคลังในตางประเทศ

เพื่อประกอบการเสนอแนะ และออกแบบนโยบาย 
- งานติดตามและรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังในสหราชอาณาจักร

และยุโรปประจําเปนรายเดือน 

- ติดตามและรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินในพืน้ที่ยูโร ประจําเปนรายเดือน 

- ติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังของ
สหราชอาณาจักร 

- การแกไขปญหากองทุนบาํเหน็จบํานาญของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 

- รายงานการบริหารงานดานภาษีของบรษิัทเอกชน ในตางประเทศที่สงผลตอ
รายไดของรัฐบาลและแนวทางการควบคุมของรัฐและเสริมมาตรการทางภาษีใหทนัสมัย 

(2.2)  ประสานงาน และเปนผูแทนรัฐบาล กระทรวงการคลัง และหนวยงานอืน่ ในการ
ประชุมและเจรจาที่เกี่ยวของ 

- เปนผูแทนรฐับาลในคณะกรรมการบริหารองคการศึกษาเรื่องยางระหวางประเทศ 
(Executive Committee) และเขารวมประชมุ Heads of Delegationsของประเทศสมาชิก IRSG 

- เจรจาหารือกลุมเจาหนาที่เศรษฐกิจของ ประเทศอาเซียนประจํากรุงลอนดอน  
- จัดทําการรับมอบหมายศาลเงินกูของรัฐบาล และรัฐวสิาหกจิ 
- เปนผูแทนรฐับาลในการประชุมในพื้นทีส่หภาพยุโรปตามที่ไดรับมอบหมาย 

(2.3) จัดทําและสื่อสารขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของแกสถาบันนักลงทุน และ
กลุมเปาหมาย 

- รวม Roadshow ภาวะเศรษฐกิจและการ ลงทุนแกนกัลงทุนในสหราชอาณาจักร
และยุโรปเพื่อดึงดูดนกัลงทนุ 

- เผยแพรและ update ขอมูลเศรษฐกิจไทย และสหราชอาณาจักรและยุโรปแก
หนวยราชการใน ตางประเทศ นักลงทุน นกัศึกษาไทย และสถาบันนักลงทุน 

- เขารวมสัมมนาในสถาบันที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนและเศรษฐกจิของ
สหราชอาณาจักร 

 
 

http://www.oefa.thaiembdc.org/�
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  - การใหขอมูลเพื่อแกไขปญหาของนักลงทุน ในดานภาษีสรรพากร สรรพสามิต
และศุลกากรดานสถาบันการเงินและการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

- ประสานและเผยแพรโครงการครัวไทยสูโลกของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและประสานและเผยแพรโครงการครัวไทยสูโลกของธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทยกับลูกคาในสหราชอาณาจักร 

- รวมโครงการเผยแพรประชาสัมพันธสงเสริม สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) 

(3)  สํานักงานที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและการคลัง ประจํากรุงโตเกียว       
(3.1) เสนอแนะขอมูลความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกจิญี่ปุนและเศรษฐกิจโลก ในลักษณะที่

เปนการสงสัญญาณเตือนภัย (Early Warning) แกเอกอัครราชทูต หัวหนาสํานักงานตางๆ ประจําใน
กรุงโตเกียว และกระทรวงการคลัง เพื่อเตรียมดําเนนินโยบาย/มาตรการที่เหมาะสมทนัตอเหตุการณและเปน
ประโยชนสูงสุดตอประเทศไทย 

- รายงานความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจญีปุ่น ที่ทันตอเหตุการณ (เสนอตอที่
ประชุมหัวหนาสํานักงานตางๆ ของไทยในประเทศญี่ปุน ที่มีเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโตเกยีวเปน
ประธานโดยลงใน website CEO ของสถานทูตฯและ สศค.) 

- รายงานการศกึษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงิน/การคลังและมหภาคของญี่ปุน
เพื่อใหประโยชนในการนํามาเปนขอมูลประยุกตใชเพื่อออกมาตรการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมของประเทศ
ไทย แกกระทรวงการคลังและสํานักงานตางๆที่ประจําในกรุงโตเกียว 

(3.2) การพบปะ/หารือ/สรางความเขาใจ/เผยแพรขอมูลดานเศรษฐกจิ การเงิน และภาษี
ของไทย เพื่อสรางความเขาใจแกหนวยงานราชการญี่ปุน/สมาคม/ นักลงทุน/ผูสงออกนําเขา/นกัทองเที่ยว  

(3.3) เร่ืองที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานราชการไทยใหประสานงานกับหนวยงาน
ราชการดานเศรษฐกิจ/ธนาคาร/สมาคมธุรกิจของญี่ปุนเพื่อรักษาประโยชนสูงสุดของประเทศไทยและทัน
การณ 

(3.4) ประสานกับธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (Japan Bank for 
International Cooperation - JBIC) หรือ เจบิค ในการเจรจาเงินกูสําหรบัโครงการกอสรางรถไฟฟาและความ
ชวยเหลือของรัฐบาลญี่ปุนตอประเทศเพื่อนบานผานสํานักงานความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน 

(3.5) เปนตวัแทนเอกอัครราชทูต/สํานักงานเขารวมสัมมนา/ประชุมเพือ่รับทราบแนวโนม
นโยบาย/ขอมลูดานเศรษฐกจิของญี่ปุน 
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การเสริมสรางความเขาใจใหส่ือมวลชน 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดจัดทําโครงการสัมมนาสื่อมวลชน  โดยเปนการให
ความรูดานเศรษฐศาสตรแกส่ือมวลชน  ซ่ึงโครงการไดเร่ิมจัดทําขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และได
สําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กาํหนดไว 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ส่ือมวลชนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและระบบ
เศรษฐกิจ  อยางถูกตอง 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : กําหนดการสัมมนาจําเปนตองเปลี่ยนแปลงยืดหยุนตามปฏิทิน
กิจกรรมของผูบริหารระดับสูง  ทําใหหลายครั้งมีความจาํเปนที่จะตองเลื่อนออกไปแมจะไดมีการกาํหนดวัน
ไวลวงหนาแลว 
 
(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : สรางความรูความเขาใจ เผยแพร ประชาสัมพันธผลงานตอสาธารณะชน
และกลุมเปาหมาย 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :   
(1) เผยแพรขอมูลขาวสารแกสาธารณชนและกลุมเปาหมาย สงบุคลากรเขารวมงานเสวนา ให

สัมภาษณ เปนวิทยากร หรือรวมแสดงความคิดเห็นในหลากหลายเวทรีวม 148 คร้ัง และเผยแพรผลงานของ
บุคลากรของ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผานสื่อตางๆ 

(2) จัดโครงการเวทีสํานักงานเศรษฐกจิการคลัง (FPO forum) ประจําปงบประมาณ 2549 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีนําเสนอผลงานวิชาการและแนวคดิเชิงนโยบายของขาราชการ สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เผยแพรความรูความเขาใจในขอมูลดานเศรษฐกจิ การเงิน การคลัง เศรษฐกิจมหภาค และ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ แกสาธารณชน และเปดโอกาสใหสาธารณชนไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับการเสนอแนะนโยบายและมาตรการตางๆ ของ กระทรวงการคลัง  รวมทั้งส้ิน20 ครั้ง 
ทั้งในและนอกพื้นที่ และมผูีเขารวมรับฟงการสัมมนาตามเปาหมายทีก่ําหนด ดังนี ้

(2.1)  การสัมมนาเรื่องแผนแมบทการเงินฐานราก (15-16 ธันวาคม 2549) 
(2.2)  การสัมมนาวิชาการเทิดพระเกยีรติ 150 ป สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา

จาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ (24 กุมภาพันธ 2549) 

 1.22 กลยุทธ : การสรางความยั่งยืนทางการคลัง 



 

 89 

  (2.3)  KPI เครื่องมือในการบริหารงานใหเปนไปตามยุทธศาสตร (7 มีนาคม 2549) 
(2.4)  การจดัการความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคมกับนโยบายการออม 

(10 มีนาคม 2549) 
(2.5)  การพัฒนาองคกรเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (10 มีนาคม 2549) 
(2.6)  การสัมมนาหัวขอ “การสงเสริมความรวมมือทางการเงินผานการพัฒนาตลาด

พันธบัตรเอเชีย: Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development” (24 - 25 
มีนาคม 2549 ณ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ) 

(2.7) EVA: Economic Value Added แนวทางสูความสําเร็จแหงการบริหารองคกร (28 
มีนาคม 2549) 

(2.8)  ความเขมแข็งของทองถ่ิน: เกราะวิเศษตานกระแสโลกาภิวัตน  (19 พฤษภาคม 
2549) 

(2.9)  Seminar on World Economic Model" Co-Organized by Fiscal Policy Of-
fice,Ministry of Finance & University of Cambridge  (8 มิถุนายน 2549)  

(2.10)  สถานการณหนีภ้าคครัวเรือนและพฤติกรรมของครัวเรือนที่มีตอสถาบันการเงิน (6 
กรกฎาคม 2549) 

(2.11) ADB Thailand Partnership Framework  (17 กรกฎาคม 2549) 
(2.12) การพัฒนาเศรษฐกจิภาคใต : กรณีศกึษาจังหวดัสงขลา (3 สิงหาคม 2549)  
(2.13) การออมชุมชนสูสวัสดิการสังคมที่ยั่งยืน : จากประสบการณของชาวบานสูการ

ทํางานของรัฐ (3 สิงหาคม 2549  ณ จังหวดัสงขลา )  
(2.14) การพัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย ( 7-9 สิงหาคม 2549) 
(2.15) ภาษีทรัพยสินจะแกไขปญหารายไดทองถ่ินไดหรือไม  (1 กันยายน 2549) 
(2.16) การพฒันาเศรษฐกจิภาคอีสาน : กรณีศึกษาจังหวดัขอนแกน  (4 กันยาน 2549) 
(2.17) จากความรวมมือลุมน้ําโขง สูโอกาสสรางนวัตกรรมภูมิภาค  (4  กันยายน 2549)  
(2.18) Quasi Fiscal by Mr. Tobias Mostert Wickens  (8 กันยายน 2549)  
(2.19) เงินรวมลงทุนหนุน SMEs : โอกาสและอนาคตตอตลาดทุนไทย (8 กนัยายน 2549)  
(2.20) รูทันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดานภาษีอากรและการเงิน (22 กนัยายน 2549)  
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การเผยแพรและประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจการเงินนอกระบบใหกับ
ขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชน  กลุมเปาหมายหรือผูแทนที่ผานการทดสอบ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผลการดําเนินงานภายหลังการเผยแพรประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจ
การเงินนอกระบบใหแกกลุมเปาหมาย (ขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชน) ปรากฏวากลุมเปาหมายมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับธุรกจิการเงินนอกระบบและผานการทดสอบจํานวน 2,213 ราย  ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวจํานวน 2,000 ราย  ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สูงกวาผล 
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกีย่วกับธุรกจิการเงินนอก
ระบบและผานการทดสอบจํานวน 1,824 ราย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและความคุมครองมิใหเกิดความ
เสียหายจากธุรกิจการเงินนอกระบบ 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : ไมสามารถกําหนดจํานวนที่แนนอนของขาราชการและผูนํา
องคกรชุมชน  หรือผูแทนที่จะเขารวมการประชุมสัมมนาและรับฟงการบรรยายตามโครงการที่กลาวในแต
ละจังหวัดได  ซ่ึงเปนเรื่องเหนือการควบคมุ  รวมทั้งตองอาศัยการประสานงานกับจังหวัดอยางใกลชิด  อีกทั้ง
กําหนดวันเวลาในการประชมุสัมมนาฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสมเนื่องจากอาจจะ
ตรงกับการประชุมอ่ืน ๆ ของกลุมเปาหมาย 

 
(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การตอบสนองของการรองเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดรับเรื่องรองเรียนเกีย่วกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่
อยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง  ไดแก  พระราชกําหนดการกูยืมเงนิที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527  และพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 รวมทั้งส้ินจํานวน 79  เร่ือง  ซ่ึงทุกเรื่อง
ไดรับการตอบสนองภายในกาํหนดระยะเวลาเปาหมาย  คือไมเกิน 15 วนั 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนไดรับความคุมครองจากธุรกิจการเงินนอกระบบ 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : ขาดเครื่องรับโทรศัพทอัตโนมัติตลอด 24 ช่ัวโมง  และตู PABX 
เพื่อบันทึกขอมูล  ดังนั้นการรองเรียน / แจงเบาะแสทางโทรศัพทสายดวนการเงนินอกระบบ  โทร. 1359 จึง
สามารถใหบริการประชาชนไดในวันและเวลาราชการเทานั้น 

 
 

  

 1.23 กลยุทธ : การดําเนินงานดานการเงินการคลัง 
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(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การตรวจติดตามหนวยงานในพืน้ที่เปาหมาย 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การกํากบัและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดกําหนดจํานวนหนวยงานในเขตพื้นที่ที่ไดรับการตรวจ
ติดตามโดยผูตรวจราชการกระทรวงการคลังตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการคลังไดจํานวน 700 
หนวย  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากแผนการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดกําหนดไว 360 หนวย  
ทั้งนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  สามารถตรวจติดตามหนวยงานในพืน้ที่เปาหมายได 741 หนวย  
เพิ่มขึ้นจากผลการตรวจราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซ่ึงสามารถตรวจได 677 หนวย  ซ่ึงทั้ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 สามารถตรวจสอบไดสูงกวาเปาหมายที่กําหนด 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมปีระสิทธิภาพ  มีศักยภาพที่เขมแข็ง  
และมีการใชทรัพยากรอยางสมประโยชนของทางราชการ 
ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : ขอมูลที่ไดรับจากการตรวจราชการ ณ หนวยงานรับตรวจในสวน
ภูมิภาคไมครบถวนสมบูรณ  ทําใหบางกรณีตองขอขอมูลเพิ่มเติม  ซ่ึงบางครั้งหนวยงานรับตรวจสงขอมูล
เพิ่มเติมลาชา  ทําใหการจัดทาํรายงานผลการตรวจราชการฯ ลาชาตามไปดวย 
 
(4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การตอบสนองจากการสั่งการตามขอเสนอแนะ/ขอสังเกตของการตรวจ
ราชการ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จากการตรวจราชการสวนราชการและรัฐวิสาหกจิในสังกัด
กระทรวงการคลัง  ในสวนกลางและสวนภูมิภาค  รวมทัง้ส้ิน 741 หนวยงานตามที่กลาวขางตน    
กระทรวงการคลังโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดเสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะไปยังหนวยงาน
ตนสังกัดรวมทั้งส้ิน 69 ฉบับ  โดยไดรับการตอบกลับจากคิดเปนรอยละ 100  เปนไปตามเปาหมาย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมปีระสิทธิภาพ  มีศักยภาพที่เขมแข็ง  
และมีการใชทรัพยากรอยางสมประโยชนของทางราชการ 
ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : ขอมูลที่ไดรับจากการตรวจราชการ ณ หนวยงานรับตรวจในสวน
ภูมิภาคไมครบถวนสมบูรณ  ทําใหบางกรณีตองขอขอมูลเพิ่มเติม  ซ่ึงบางครั้งหนวยงานรับตรวจสงขอมูล
เพิ่มเติมลาชา  ทําใหการจัดทาํรายงานผลการตรวจราชการฯ ลาชาตามไปดวย 
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(5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การตอบสนองตอเร่ืองที่ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
ระยะเวลา 15 วัน 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดประสานกับสํานัก/กลุมงาน  ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังใหดําเนนิการตอบสนองกับเรื่องที่มาจากหนวยงานภายนอก  และไดทํา
หนังสือประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบใหดําเนินการตอบสนองกับหนวยงานภายนอกหรือเร่ืองที่
ประชาชนรองขอ  ภายใน 15 วัน 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับความสะดวกรวดเรว็ในการติดตอกับ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ซ่ึงสงผลใหการทํางานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 
 
(6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดเริ่มจัดตั้งศูนยบริการรวม
กระทรวงการคลัง ณ บริเวณ ช้ัน 6  ตึกกระทรวงการคลัง  โดยมีตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัด  มา
ประจําที่ศูนย ฯ เพื่อใหบริการประชาชน  ทั้งนี้  ศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังไดรับรางวัลการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  จาก ก.พ.ร. โดยนายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ  รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธาน ก.พ.ร.  เปนผูมอบรางวัล  ณ  
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2549 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับความสะดวกสบายในการติดตอกับ
กระทรวงการคลังมากขึ้น  ทั้งในการสอบถามขอมูลและประสานงาน 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : เนื่องจากที่ตัง้ของศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง  อยู ณ 
บริเวณชั้น 6 ตึกกระทรวงการคลัง  ทําใหประชาชนไมทราบวากระทรวงการคลังมีศูนยบริการรวม  จึงทําให
กระทรวงการคลังตองประชาสัมพันธในเชงิรุก  ทั้งนี้ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังปรับปรุงเสร็จ
แลวจะหาที่ตั้งที่เหมาะสมตอไป 
 

(7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดออกระเบียบสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังวาดวย  การจัดใหมีขอมลูขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2549  และ 
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  จัดทําประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  เร่ือง  โครงสรางการจัดองคกรในการดําเนินงาน  สรุป
อํานาจหนาทีท่ี่สําคัญ  วิธีดําเนินงานและสถานที่ติดตอ  เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานรัฐมนตรีและ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รวมทั้งไดมีการทําเอกสารเผยแพรและจัดเจาหนาที่เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชนไว  ณ   ศูนยขอมูลขาวสารราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับความสะดวกสบายในการขอรับ
ขอมูลที่เกี่ยวกบัสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ซ่ึงสงผลใหประชาชนไดรับความพึงพอใจมากขึน้ 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีปญหาในการจดัหาสถานที่  ซ่ึง
ปจจุบันศูนยขอมูลขาวสารราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ไดรวมไว  ณ  ฝายประชาสัมพันธ  ซ่ึง
คับแคบและไมสะดวกในการติดตอกับประชาชน  เนื่องจากขณะนี้กําลังอยูระหวางการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  เมื่อปรับปรุงเสร็จแลวจะหาที่ตั้งที่เหมาะสมตอไป 

 
 
 
 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การเชื่อมโยงเครือขายส่ือสารขอมูลกลางของกระทรวงการคลังทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมภิาค 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานปลัดกระทรวงการคลัง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการเชื่อมโยงเครือขายส่ือสารขอมูลกลาง
ของกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังสามารถจัดทําระบบไดตามเปาหมายและภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยมกีารทดสอบ
ระบบและใชงานจริง   
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังมีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบขอมูลที่ดี  
ระบบงานที่เหมาะสมและครอบคลุมการปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบของทุกกรมชวยใหการปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงสงผลใหประชาชนไดรับบริการที่ดี  สะดวก  และรวดเรว็
ยิ่งขึ้น 

ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีนอย  เนื่องจากมีวันหยดุราชการหลายวันติดตอกัน 
หนวยงานสวนใหญอยูในภมูิภาค  และอยูกันไมรวมกลุม นอกจากนี้  หนวยงานบางสวนใน

ภูมิภาค  ที่ตั้งอยูในศาลากลางจังหวดั  หรือศูนยราชการ  จะตองไดรับอนุญาตจากจังหวัดกอนที่จะสามารถ
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณได 

 
 
1.24 กลยุทธ :  การบรหิารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการ

คลัง 
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการประเมินมูลคาสิทธิการเชา ตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ไดดําเนนิการประเมินมูลคาสิทธิการเชาที่ราชพัสดุในพื้นที่ทัว่ประเทศได
จํานวน  30,148  ราย  คิดเปนรอยละ  120.60 ของเปาหมาย   25,000 ราย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สิทธิการเชาที่ราชพัสดุ ถือเปนสินทรัพยประเภทสทิธิการเชา  ไดมีการ
ประเมินมูลคาสิทธิการเชาตามเปาหมายที่กาํหนด  ซ่ึงผูเชาที่ราชพัสดุสามารถนําสิทธิการเชาไปเปน
หลักประกันในการขอกูเงินจากสถาบันการเงินที่รับโครงการเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ หรืออ่ืนๆ 
ได 

 
(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจัดสรรที่ราชพัสดุเพื่อเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากิน 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ไดดําเนนิการจัดใหเชาที่ราชพัสดุในพื้นที่ทั่วประเทศได จํานวน  8,843  
ราย คิดเปนรอยละ  110.54  ของเปาหมาย  8,000  ราย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ดําเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลในการนําที่ราชพัสดุ ซ่ึงเปนที่ ที่ไดใช
ประโยชนในทางราชการ  และที่ราชพัสดุที่ผูถือครองทําประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมายมาดําเนินการ
แกไขปญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยการจัดใหผูมีรายไดนอยเชาเปนที่อยูอาศัย และหรือที่ทํา
กินไดตามเปาหมายป  2549 

 
(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาปรับปรุง  ที่อยูอาศัยตามโครงการบานมั่นคง 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดดําเนินการรวมกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  พัฒนา
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร  6  ชุมชน  นครนายก   1  ชุมชน   และขอนแกน  3  ชุมชน  รวมจํานวน  10  ชุมชน  
คิดเปนรอยละ  100  ของเปาหมาย 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ 

 2.1 กลยุทธ :  การบริหารทรัพยสินภาครัฐที่นําไปสูการแกไขปญหาสังคมและความ
ยากจน 
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  ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดสนับสนุนและมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน
แออัดในที่ราชพัสดุและปญหาผูบุกรุกที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมภิาค  เพื่อใหผูอยู
อาศัยในชุมชนแออัดปรับปรุงสถานที่อยูอาศัยใหมีความมั่นคงแข็งแรง  มีการใชประโยชนพื้นที่อยาง
เหมาะสมมีสภาพแวดลอมดขีึ้น  และมีที่อยูอาศัยถูกตองตามกฎหมาย ไดตามเปาหมายที่กําหนดในป   2549 

 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจัดสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกฬีา หองสมุด  หอศิลปใน
ที่ราชพัสดุ 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ไดดําเนนิการอนุญาตใหหนวยงานผูครอบครองที่ราชพัสดุปรับปรุงที่ราช
พัสดุ  เพื่อใชประโยชนเปนสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา หองสมุด  หอศิลปไดจํานวน  168  แหง  คิด
เปนรอยละ  112.00 ของเปาหมาย150  แหง 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีการจัดทําบันทึกขอตกลงกับสวนราชการ  จังหวดั  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและหรือภาคเอกชน  เพื่อจัดทําโครงการสรางสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ลานกีฬา  หองสมุด  หอศิลป  
และใน ที่ราชพัสดุเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ  หรือการนันทนาการตางๆ ของผูที่อยูอาศัยในพื้นที่
โครงการ 

 
(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนการกําหนดรูปแบบ วิธีการในการประเมิน ผลลัพธของการสราง/
ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามกีฬา  ลานกฬีา หองสมุด  หอศิลปในที่ราชพัสดุ 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมธนารักษ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ไดกําหนดรูปแบบ วิธีการในการประเมินผลการใชบริการสวนสาธารณะ 
สนามกีฬา  ลานกีฬา หองสมุด  หอศิลปในที่ราชพัสดุ  โดยการจดัทําแบบสอบถาม  เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน ผูมาใชบริการสวนสาธารณะ ทั้งนี้  ไดทดสอบแบบสอบถามแลว ซ่ึงผลการทดสอบสามารถใช
ในการสํารวจความพึงพอใจได 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การจัดสรางสวนสาธารณะ  สนามกฬีา ฯ  มีเครื่องมือในการสํารวจความ
พึงพอใจในการใชบริการ  เพื่อเปนขอมูลประกอบการดแูล  บํารุงรักษา  ปรับปรุง  ใหคงสภาพเดิมหรือดียิ่งขึ้น 

 2.2 กลยุทธ :  การบริหารทรัพยสินภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี                                      
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจัดตั้งศูนยปราบปรามสินคาที่เปนอันตรายตอสังคม 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เปนแหลงขอมูลการขาวเกี่ยวกับสินคาที่เปนอันตรายตอสังคม เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดานการสืบสวนและปราบปราม 

 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพสุรา 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพสามิต 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดออกประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การใช
เครื่องหมายรับรองคุณภาพสุรา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 27 กนัยายน 2549 โดยประกาศดังกลาวมีการ
กําหนดคณุสมบัติของสุราที่จะไดรับเครื่องหมายรับรอง  , การยื่นขอ , การพิจารณา ,  การตรวจสอบและ
ติดตามคุณภาพสุรา 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ยกระดบัมาตรฐานสุราใหมีคุณภาพ และสรางความเชื่อถือแกผูบริโภค 
รวมทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑสุรา 
 

(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การใชมาตรการภาษสีรรพสามิตเพื่อสังคม ส่ิงแวดลอมและพลงังาน 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพสามิต 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เพื่อใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิตบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิ จึงไดมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายภาษสีรรพสามิต เพื่อสังคม ส่ิงแวดลอม และพลังงาน ซ่ึง
สามารถจําแนกได ดังนี ้

ดานสังคม 
(1)  สินคาที่ขดัตอศีลธรรมอันดีตอประชาชน  

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการที่จะควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบ กระทรวงการคลังจึงไดกําหนด
มาตรการหามจําหนายสุราและยาสูบใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ , กําหนดใหผูไดรับอนุญาตขายสุรา
ประเภทขายปลีก (ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4) ขายสุราเฉพาะตั้งแตเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต 

 2.3 กลยุทธ :  มุงเปนหนาดานหลักปกปองสังคม 

 2.4 กลยุทธ :  สงเสริมการบริโภคที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาสังคม 
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เวลา 17.00 น.ถึง 24.00 น. , ไมอนุญาตใหจําหนายสุราในบริเวณสถานศึกษา ศาสนสถาน และรานสะดวกซื้อ
ในสถานีบริการน้ํามัน และไมขายสุราในบริเวณสถานทีท่ี่เคยถูกสั่งเพกิถอนใบอนุญาตขายสุรา  

(2) ในชวงเดือนพฤษภาคม 2549 เกิดภาวะอุทกภัยในภาคเหนือ 6 จังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ จังหวดั
แพร จังหวัดนาน จังหวัดตาก จังหวัดลําปางและจังหวัดสุโขทัย) กระทรวงการคลังจึงไดออกมาตรการทางการ
ชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนผูประสบอุทกภยั โดยขยายกําหนดเวลาชําระภาษีสรรพสามิต ตามพ.ร.บ. 
พิกัดอัตราภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2527 กรณคีวามรับผิดในอันจะตองเสยีภาษีเกิดขึ้นระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 
2549 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 โดยใหยืน่แบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษภีายในวนัที่ 15 กรกฎาคม 
2549 

ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
เพื่อเปนการผลักดันใหนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการประหยัดพลังงานและหาพลังงานทดแทน

เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม กระทรวงการคลงัจึงไดออกมาตรการสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ NGV ในรถยนต
นั่ง และรถยนตโดยสารที่มีที่นั่งไมเกนิ 10 คน ที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 
ใหไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตเปนจํานวนเงินเทาที่เปนคาใชจายในการติดตั้งชุดอุปกรณที่ใชกาซธรรมชาติ 
(NGV-Retrofit) แตไมเกิน 50,000 บาทตอคัน 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สงเสริมและสนับสนนุใหประชาชนลดการบริโภคสุราและยาสูบลง และ
สนับสนุนการประหยัดพลังงานและหาพลังงานทดแทน 

 

 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การปรับปรุงโครงสรางภาษีเงนิไดเพื่อสนับสนุนการกีฬา 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  ตามโครงการในแผนยุทธศาสตร 4 ป กีฬาสรางชาติ (พ.ศ. 
2548-2551) โดยยกเวนภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่ม เพือ่จูงใจใหเอกชนมีสวนรวมในการยกระดบัมาตรฐาน
การกีฬาของไทย และสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  ดังนี ้

(1) ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับเงินไดพึงประเมินหลังหกัคาใชจายและคาลดหยอน 1.5 
เทา ของรายจายที่จายไปเพื่อสนับสนุนการกีฬา แตไมเกนิรอยละ 20  ของเงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจาย
และคาลดหยอนดังกลาว (สําหรับเงินไดพึงประเมินที่เกดิขึ้นระหวางป พ.ศ. 2549-2551) 

 2.5 กลยุทธ :  การใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต   
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  (2) ยกเวนภาษีเงินไดนิติบคุคลใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่มีรายจายเพื่อสนับสนุนการ
กีฬาใหแกกองทุนพัฒนากฬีาแหงชาติ เปนจํานวน 1.5 เทา ของรายจายที่จายไปเพื่อสนับสนุนการกฬีา แตไม
เกินรอยละ 20 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชนและเพื่อ
การศึกษาหรือเพื่อการกีฬา (สําหรับเงินไดที่เกิดขึ้นระหวางป พ.ศ. 2549-2551) 

(3) ยกเวนภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่มใหแกบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหางหุนสวนนิติบคุคล 
สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสิน หรือการขายสินคาอันเนื่องมาจากการดําเนินการสนับสนุนการ
กีฬา โดยผูโอนจะตองไมนําตนทุนของทรัพยสิน หรือสินคาซ่ึงไดรับยกเวนภาษีมาหกัเปนคาใชจายในการ
คํานวณภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดาหรือภาษเีงินไดนติิบุคคล 
 
(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การสงเสริมตลาดบานมือสอง 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย:  กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดดําเนนิ
มาตรการเพื่อสงเสริมการตลาดของบานมือสอง เพื่อเปนโอกาสใหประชาชนสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของ
ตนเองไดงายขึน้ ไดแก การลดภาระทางดานภาษใีหจนถึงธันวาคม 2550 ใหกับผูที่ตองการจะขายบานเดิมที่
ตนเองเปนเจาของอยู หากผูขายมีชื่ออยูในทะเบียนตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรเปนเวลาไมนอยกวา 1 
ป นับแตวนัทีไ่ดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น ไมถือเปนการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนทางคาหรือกําไร และ
ผูขายบานมือสองในกรณีนีไ้มตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับการขาย
บานหลังแรกเพื่อไปซื้อบานหลังใหม นอกจากนี้ ยังไดมอบหมายใหธนาคารอาคารสงเคราะหรวมกับศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพย จัดงานมหกรรมบานมือสองแหงชาติและมหกรรมบานมือสองสี่มุมเมือง เพื่อเปนการ
กระตุนใหกลไกตลาดบานมอืสองดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : มาตรการการออมเพื่อการชราภาพ   

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  ดวยรัฐบาลตระหนักดีวาในระยะอกี 5 ปขางหนาไปจนถึงป 
2552 โครงสรางประชากรไทยจะอยูในชวงเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Population) โดยสัดสวน
ของจํานวนประชากรวยัเดก็และวัยสูงอายจุะมีจํานวนมากกวาประชากรที่อยูในวัยแรงงาน จึงไดกําหนด
นโยบายและยทุธศาสตรการเตรียมความพรอมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และฟนฟคูานิยมการอยูรวมกัน
ระหวางผูสูงอายุกับสมาชิกตางวัย เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายจิตใจที่แข็งแรงและสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดยาวนานที่สุด โดยตราพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ทั้งนี้  
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  วัตถุประสงคสําคัญคือเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุนใหมีศักยภาพความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทัง้สนับสนุนกิจกรรมขององคกรที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุอยางตอเนื่อง โดยการ
บริการเงินทุนประกอบอาชีพและการสนบัสนุนกิจกรรมกลุม/องคกร/และเครือขายผูสูงอายุ ซ่ึงไดจัดสรร
งบประมาณเปนทุนประเดิมจํานวน 30 ลานบาท ในป 2548 และอีกจํานวน 30 ลานบาท ในป 2549 

รัฐบาลยังไดดาํเนินมาตรการการคลังเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้  
• จัดทําโครงการพัฒนาระบบการออม โดยใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถ่ินของ

กรมสรรพากร เพื่อเผยแพรระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพของชุมชนเขมแข็งและชมุชนนํา
รอง เพื่อใหเปนตนแบบการสรางชุมชน และการจัดระบบการออมชุมชนเพื่อสวัสดกิารและการชราภาพให
ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมกบัสถาบันการเรียนรูเพื่อการพัฒนาของชุมชน( สรพช.) โดยการสนับสนุนของ
โครงการความ    รวมมือเพือ่พัฒนาความคุมครองทางสังคม Country Development partnership : CDP-SP 
กระทรวงแรงงาน กองทุน ASEM ธนาคารโลกดําเนินการศึกษาโครงการนํารองการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
และการชราภาพของชุมชน โดยกลไกของชุมชน ทําการศึกษาในพื้นทีต่ามโครงการดังกลาว ที่ตําบลบานซ
อง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และตําบล
บึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

• ในการจดัเวทปีระชาคมไดเกิดการกระตุนให อปท. สนบัสนุนงบประมาณในกิจกรรมทาง
สังคมหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําหรับผูสูงอายุในพืน้ที่ เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย จิตใจ ที่แข็งแรง
และสามารถพึ่งพาตนเองได  ซ่ึงจะเปนการลดภาระทางดานการคลังของรัฐบาลในอนาคต 

กระทรวงการคลังไดดําเนินการศึกษาและเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการออมเพื่อการ
ชราภาพ ดังนี ้

(1) กําหนดนิยามการออมเพื่อการชราภาพ และหลักการของภาษีการออมเพื่อการชราภาพ  
(2) โครงสรางระบบการออมเพื่อการชราภาพของไทยแบงออกเปน 3 ช้ัน ประกอบดวยระบบ

บําเหน็จบํานาญตาง ๆ กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ (SSO) กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ (กบข.) 
กองทุนสงเคราะหและครูโรงเรียนเอกชน (สช.) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (PVD) และกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF)  

(3) ภาษีที่เกี่ยวเนื่องกับการออมเพื่อการชราภาพ  จะเกิดขึ้นใน 3 ระยะของการออม คือ เมื่อ
ลูกจางหรือนายจางจายเงินสมทบเขากองทุน เมื่อมีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุนและ
เมื่อสมาชิกนาํเงินออกจากกองทุนในยามชรา  สําหรับภาระภาษีของมาตรการการออมเพื่อการชราภาพ
ของไทยเกือบทั้งหมด ทั้งภาคบังคับและสมัครใจจะไดรับการยกเวนภาษีทั้ง 3 ระยะ 

(4) ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไป 
     (4.1) การปรับระบบภาษีสําหรับการออมภาคบังคับใหเหมาะสมและเปนธรรม 
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     (4.2) เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.) แลว จะเสนอขอพิจารณา
ใหมีการยายเงินออมระหวางกองทุนในชั้น (Pillar) เดียวกันได โดยใหยกเวนภาษีเงินไดตอไป 

     (4.3) ในระหวางที่ยังไมไดจัดตั้ง กบช. เพื่อใหระบบภาษีรองรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
ของลูกจาง จะเสนอขอพิจารณาทางเลือกใหลูกจาง (รวมถึงขาราชการ และครูเอกชน) ที่ออกจากงาน
และประสงคที่จะออมเงินตอไป ใหนําเงินดังกลาวไปซื้อ RMF ได โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตอไป 

 
(4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : รางพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  สาระสําคัญเพื่อผลักดันใหการจัดการลงทุนของกองทุน
สํารองเล้ียงชีพสอดคลองกับความตองการของลูกจาง สงเสริมใหลูกจางสามารถออมเงินในระบบไดอยาง
ตอเนื่อง และบรรเทาปญหาเมื่อนายจางประสบปญหาภาวะทางการเงิน ตลอดจนสงเสริมใหการออมเงินใน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสามารถโอนเขาสูการออมเงินในระบบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก :  
• โครงการกําหนดและพัฒนาหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิต 
• การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2549 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมบัญชีกลาง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
• สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน  จํานวน 99 หนวยงาน 
• อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  คิดเปนรอยละ 73 
• อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวม  คิดเปนรอยละ 93 

 
 

 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การปรับระบบบรหิารจัดการกระทรวงการคลัง  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  ความทันสมัยและความโปรงใสในการทํางานการพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพ 

 3.1 กลยุทธ :  บริหารการรับ-จายเงินภาครัฐใหมปีระสิทธิภาพ 
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  ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  สวนราชการทุกแหงมีฐานขอมูลตนทุนตอหนวยของงานบริการสาธารณะ
ที่อยูในความรับผิดชอบ  และสามารถวิเคราะหขอมูลตนทุนทั้งในดานตนทุนหนวยงาน ตนทุนกจิกรรม และ
ตนทุนผลผลิต  ซ่ึงเปนเครื่องชี้ใหเหน็ถึงประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวม  นอกจากนี้ ผูบริหารสามารถนํา
ขอมูลไปใชเพื่อการตัดสินใจวางแผนการดาํเนินงาน วัดความคุมคาของงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานของหนวยงาน 

การติดตามเรงรัดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ และรายจาย
รวมใหเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด จะชวยสงผลใหเกดิการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : สวนราชการไมสามารถเบิกจายเงนิงบประมาณไดตามเปาหมายที่
วางไว  ดังนี ้

การกําหนดแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณไมไดกําหนดตามความเปนจริง ทําให
สวนราชการตองมีการปรับแผนในระหวางป 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ กําหนดคุณลักษณะใหม และ
แกไขแบบแปลน  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย สถานการณในปจจุบนั และวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

การกําหนดรูปแบบการกอสรางไมไดดําเนนิการไวกอน  และรูปแบบการกอสราง ไมไดปรับปรุง
ใหสอดคลองกับราคาคากอสรางปจจุบัน 
ขอเสนอแนะ:  

-   กระทรวงการคลังรวมพิจารณากับสํานักงบประมาณแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการใช
จายเงินภาครัฐ   เพื่อติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ โดย
เสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการเบกิจายเงนิ  และเสนอมาตรการตาง ๆ   เพือ่สงผลใหอัตราการเบิก
จายเงนิงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย 

- สวนราชการและรฐัวสิาหกจิควรจะดําเนนิการโอนการจดัสรรงบประมาณใหหนวยงานในภมูภิาค
โดยเร็ว 

- สวนราชการและรัฐวิสาหกิจควรจะเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาส
ที่ 2 ของปงบประมาณ 
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมบัญชีกลาง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : รายงานผลการดาํเนนิงานงวดครึง่ปแรก 49 ทนุหมนุเวยีน (ไมรวมทุน
หมนุเวยีนทีป่บญัชเีร่ิมเดอืนเมษายน) 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย  : ทุนหมุนเวี ยนสามารถบริหารจัดการเงินทุนให เปนไปตาม
วัตถุประสงคของแตละทุนหมุนเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดประโยชนสูงสุด  
นอกจากนี้  รัฐบาลยังสามารถนําขอมูลเงินนอกงบประมาณไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ประเทศ 

 
 
 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-
Government Procurement: e-GP) 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมบัญชีกลาง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
 - ระบบเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 - ระบบการประมูลดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) 
 - ระบบบริหารจัดการรหัสหมวดสินคาและบริการภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GPSC 

Classification System) 
 - ระบบบริหารทะเบียนผูคาภาครัฐ (Supplier Management System) 
 - Helpdesk 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
- มีศูนยรวมขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกตอง  รวดเร็ว  และ

ครบถวน 
- สามารถวิเคราะหและรายงานผลภาพรวมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
- สรางตลาดที่เปดกวางใหกับภาคเอกชนและสรางความเปนสากลใหกับผูประกอบการ

ไทย ในการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ 

 3.2 กลยุทธ :  ปรับปรุงระบบบริหารจดัการเงินนอกงบประมาณใหมีประสทิธิภาพ 

 3.3 กลยุทธ :  ปรับปรุงกระบวนการจดัซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความโปรงใส  
ตรวจสอบได  คุมคาทรัพยากร 
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  - สรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
- สามารถชวยประหยัดงบประมาณ 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมบัญชีกลาง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : รายงานผลการดําเนินงานกับหนวยงานนํารอง 10 หนวยงาน 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการมีความรู ความเขาใจ และเห็น
ความสําคัญของระบบคุณภาพ  และมีการพัฒนาและปรับปรุงงานใหเปนไปตามกรอบแหงมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการปรับปรุงงานดานความรับผิดทางละเมิด 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมบัญชีกลาง 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานวนความรับผิดทางละเมิดที่ดําเนนิการเสร็จ 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ชวยรักษาประโยชนของทางราชการและคุมครองเจาหนาที่ของรัฐดาน
ความรับผิดทางละเมิด 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการที่เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บภาษ ี

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพสามิต 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังไดดาํเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหมวีธีิการ
จัดเก็บภาษแีละปรับอัตราภาษีสุราและคาแสตมปยาสูบ และสินคาอ่ืนในรานปลอดภาษี ในจังหวดัที่มี
สนามบินศุลกากร โดยออกกฎกระทรวงจาํนวน 3 ฉบับ คือ  

(1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราภาษีสุราในคลังสินคาทัณฑบนที่ตั้งอยูในสนามบินศุลกากร 
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548  

 

 3.4 กลยุทธ :  ปรบัปรงุระบบตรวจสอบภายในและประเมนิผลภาครัฐ 

 3.5 กลยุทธ :  ปรับปรุงงานดานความรับผิดทางละเมิด 

 3.6 กลยุทธ : พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 
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(2) กฎกระทรวง กําหนดลักษณะแสตมปสุรา และวิธีการปดและการขดีฆาแสตมปสุราสําหรับ
สุราที่จําหนายในคลังสินคาทัณฑบนที่ตั้งอยูในเขตพืน้ที่ประสบธรณีพิบัติและในสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548 

(3) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาแสตมปยาสูบในคลังสินคาทัณฑบนที่ตั้งอยูในสนามบิน
ศุลกากร พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ออกประกาศกระทรวงการคลังจํานวน 1 ฉบับ คือ ประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง ยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาที่จําหนายในคลังสินคาทัณฑบนที่ตัง้อยูใน
สนามบินศุลกากร ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548 และออกระเบยีบกรมสรรพสามิตจํานวน 1 ฉบับ คือ ระเบียบกรม
สรรพสามิตวาดวยวิธีการ เงือ่นไข และแนวทางปฏิบัติในการกําหนดอัตราภาษีสุรา อัตราคาแสตมปยาสูบและ
การยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับสินคาที่จําหนายจากคลังสินคาทัณฑบนที่ตั้งอยูในสนามบินศุลกากร พ.ศ. 
2548 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เปนการกระตุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 
(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก :การปรับปรุงระบบการใหบริการสรรพสามิต 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพสามิต 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กรมสรรพสามิตไดดําเนินการลดขั้นตอนกระบวนงานลงจากเดิมรอยละ 50 
ของทั้ง 3 กระบวนงาน คือการออกใบอนญุาตขายสุราประเภท 1 และ 2 (กรณีตอใบอนุญาต) ในอดีตใชเวลา
ดําเนินการ 20 นาที ไดลดรอบระยะเวลาปจจุบันลงเหลือ 10 นาที , การออกใบอนุญาตนําเขา-สงออกบุหร่ีซิกา
แรต ยาเสน ยาสูบ ของบริษัทเอกชน และโรงงานยาสูบ (ไมเกนิ 3 รายการตอ 1 คําขอ) ในอดีตใชเวลา
ดําเนินการ 20 นาที ไดลดรอบระยะเวลาในปจจุบันลงเหลอื 10 นาที และการออกใบอนุญาตขายสุราประเภท 
5,6 และ 7 (กรณีตอใบอนุญาตในอดีตใชเวลาดําเนินการ 20 นาที ไดลดรอบระยะเวลาในปจจุบนัลงเหลือ 10 
นาที 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสรรพสามิต 

 

(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก :การพัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิต 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพสามิต 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กรมสรรพสามิตไดดําเนินการสงแผนพัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิต 
ประจําป 2549 และไดรวบรวมจัดทําเปนแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจําป 2549 สงให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 และแผนพัฒนากฎหมายไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว โดยรายละเอยีดการพัฒนามีดงันี้ คือปรับปรุงพิกัดอัตราภาษี 
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  สรรพสามิตทายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 , ปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตเกีย่วกับสุราในบญัชีอัตราภาษีสุราและคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 , ปรับปรุง
อัตราโทษของฐานความผิดตางๆ ในพระราชบัญญัติสุรา , ปรับเพิ่มคาธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับยาสูบ 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม และคาแสตมปยาสูบทายพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และปรับปรุงอัตราโทษ
ของฐานความผิดตางๆ ในพระราชบัญญัติยาสูบ 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมยัและเหมาะสมกับสภาวการณและ
สภาพสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
(4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการปรับเปลี่ยนการบวนทัศน  วัฒนธรรม  และคานิยม ไดแก 

• การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 
• การพัฒนาการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 
• การนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เจาหนาที่ของกรมสรรพากรมีความรู ความสามารถ  และปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถใหบริการผูเสียภาษี  และใชในการบริหารภายในไดอยางมี
ประสิทธิภาพระดับหนึ่ง 
ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : การดําเนนิการเพื่อมุงสูองคกรเชิงวิทยาการ  จําเปนตองมี
บุคลากรที่มีทักษะ  ความชํานาญงาน  และประสบการณทํางานสูง  นอกจากนีย้ังตองพัฒนาระบบงานจึงตอง
ลงทุนทางดาน ICT ดวย  นอกจากนีห้ากจะใหเกดิผลในระดับสูงจะตองใหเวลาแกเจาหนาที่ในการเขาไป
เรียนรู  และพฒันาการปฏิบัติงานตอไป 

 
 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนงานบริหารความเสี่ยงศุลกากร 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จัดทําระบบบริหารความเสี่ยงไดสําเรจ็ 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การปฏิบัติราชการกรมศุลกากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สงผลใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป(พ.ศ. 2548-2551) 
 
 
 

 3.7 กลยุทธ : การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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  (2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการจัดการความรูการจําแนกประเภทพกิัดศุลกากรสินคายานยนต 
ตอนที่ 87 ของพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เจาหนาที่สํานักงานศลุกากรทาเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากร
ทาเรือกรุงเทพที่เกี่ยวของกับการจําแนกประเภทพกิัดสินคายานยนตตอนที่ 87 ในประเภทที่ 8702 ถึง 8704 
และ 8708 ผานการประเมินจากคณะทีมงานจัดการความรูดานพิกัดฯ เกินกวา รอยละ 7 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : เจาหนาที่มีความรูความเขาใจในการจําแนกประเภทพิกัดสินคายานยนต 
ตอนที่ 87 เพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑพิกัดฯ ระบบฮารโมไนซ 
 

(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการบริหารจัดการองคความรู สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
(1) การจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตร 

(1.1) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไดแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการ
ความรู (Chief of Knowledge Officer : CKO) เพื่อดําเนินการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตร
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

(1.2) ไดจัดทําแผนการจัดการความรูสงสํานักงาน ก.พ.ร.  เมื่อวันที่  31  มกราคม  2549  
และไดปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 

(2) การดําเนินการตามกระบวนการของแผนการจัดการความรู 
(2.1) การบงชี้ความรู  กําหนดองคความรูในเรื่อง  การบริหารจัดการเพือ่สรางมูลคาเชิง

เศรษฐศาสตร (EVM) เปนไปตามแผนการจัดการความรูที่กําหนดเปาหมายไวในปจจบุัน 2549 
(2.2) การสรางและแสวงหาความรู  โดยดําเนินการผานโครงการ SEPO Development 

Program  การจัดสง AO ไปอบรมสัมมนาการพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ อยูระหวาง
จัดทําฐานขอมลู  

(2.3) การจัดการความรูใหเปนระบบ  โดยการจัดเก็บขอมูลในหัวขอ EVM ใน intranet / 
รวบรวมเอกสารขอมูลไวที่ EVM Center เพื่อการศึกษาคนควา 
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(2.4) การประมวลและกลั่นกรองความรูผานกระบวนการตางๆ ไดแก  การศึกษาผลการ
ดําเนินงานเกีย่วกับ EVM ในทุกรัฐวิสาหกจิ / การจัดทําสรุปผลความกาวหนาของการนํา EVM มาใชในทุก
รัฐวิสาหกิจ / ศึกษาปญหาอปุสรรคของการนํา EVM ไปใชในรัฐวิสาหกิจแตละประเภทกิจการ / การสราง
ผูเชี่ยวชาญดาน EVM 

(2.5) การเขาถึงความรูโดยการเผยแพรหลักสูตร EVM และเอกสารประกอบการอบรมใน 
intranet และ e – filing / เผยแพรความรูเร่ือง EVM / ประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมสัมมนาโดยใชเสียง
ตามสาย / การจัดทําปายประชาสัมพันธ / การแจงเวยีน / EVM Center /หองสมุดสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและภายนอก /การสรางผูเชี่ยวชาญดาน EVM 

(2.6) การแบงปนความรูโดยจัดโครงการ Happy Hour เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณระหวางกัน/การจัดประชุม CFO Forum เพื่อใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจไดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็
รวมกันกับผูบริหารและเจาหนาที่ในประเด็นตาง ๆ ที่เกีย่วกับการทํางานรวมกัน 

(2.7) การเรียนรู  ไดดําเนนิการโดยสนับสนุนใหมกีารเรยีนรูดวยตนเอง  โดย
ประสานงานกบัหนวยงานอืน่เพื่อขอใชหองสมุดรวมกนั  ไดแก  หองสมุดกรมธนารักษ  หองสมดุสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง  หองสมุดกรมบัญชีกลาง  / จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร 1 คน ตอ 1 
เครื่อง  พรอมการติดตั้งระบบเครือขาย 

(2.8) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ดําเนินการใหมีการสรางคานิยม  
จรรยาบรรณของการเปนขาราชการที่ดี  ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธในหนวยงานโดยการจดัสัมมนา 
OD และจัดกิจกรรมรวมกัน 

(2.9) การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ไดแก EVM Center  เสียงตามสาย  ระบบ intranet 
บอรดประชาสัมพันธ   

(2.10) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงความรู
ตาง ๆ 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : 

(1) เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของบุคลากร  ใหตระหนักถึงคุณคาของความรู  ทั้งที่อยูใน
รูปของการไดรับและการถายทอดใหกับผูอ่ืน  และใหความสําคัญกับความรู  ความชํานาญ  อันเกดิจากการ
ส่ังสมประสบการณของผูปฏิบัติงานในองคกร 

(2) เกิดศูนยกลางความรูขององคกรที่ทุกคนสามารถเขาถึงความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูได
โดยงาย 
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ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  

(1) ชวงเวลาทีจ่ัดอบรมหรือเรียนรูมักจะไมเอื้ออํานวยตอการเขารวมฟง  จึงจําเปนตองเพิ่ม
รูปแบบการเรียนรู/การพัฒนาอื่น ๆ เชน e – learning  การสอนงาน ฯลฯ 

(2) ตัวช้ีวัดบางตัวอาจจะถูกกําหนดใหวัดในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม  จงึควรปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมและสามารถใหทุกคนในองคกรรับทราบทั่วกัน 

(3) ระบบการจัดเก็บความรู  ตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย  รวมถึงระบบการสืบคนที่
เหมาะสมเพื่อบริหารจัดการใหเขาถึงความรูไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ขอเสนอแนะ :  

(1) ควรเผยแพรแนวคิด  ความสําคัญของการจัดการความรูใหแกบุคลากรทุกคน ใหเกิดความ
เขาใจและเห็นประโยชนรวมกัน  เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม        ตาง ๆ รวมถึงการไดรับ
การสนับสนุนจากผูบริหารทุกระดับ 

(2) การวางแผนและกําหนดขั้นตอนการจดัการความรู  ตองดําเนินการอยางเปนระบบและมี
ความเกีย่วของ  สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  กรม
ศุลกากร 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมศุลกากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : พัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศ  ดานระบบงาน/กระบวนงาน  ดาน
ผูใชงาน (user) และดานการบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการสารสนเทศ 
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เปนไปตามวัตถุประสงค 
 
(2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการขยายเครือขายการใหบริการไปยังผูที่มีสวนเกี่ยวของกบั
กรมสรรพากร (Extending Network of ICT ไปยัง Stakeholders) 
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด 
 
 

 

 3.8 กลยุทธ :  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสงเสริมใหมีการเชื่อมโยง 
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังสามารถใหบริการผูเสียภาษี  และใชในการบริหาร
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพระดับหนึง่ 
ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : การลงทุนทางดาน ICT เพื่อบริการผูเสียภาษีทั้งประเทศ  เปน
การลงทุนขนาดใหญ  จําเปนตองไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการลงทุน 
 
(3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนา IT เพือ่การบริหารและจัดการภายใน 

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสรรพากร 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังสามารถใหบริการผูเสียภาษี  และใชในการบริหาร
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพระดับหนึง่ 

ปญหา  อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ : การลงทุนดาน ICT เพื่อบริการผูเสียภาษทีั้งประเทศ  เปนการ
ลงทุนขนาดใหญ จําเปนตองไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการลงทุน 
 

(4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  
(1) มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน เชน printer และ scanner ที่เพียงพอสําหรับ

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยไดตดิตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรไดตามเปาหมายที่วางไวคือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ  ทุกคนมี
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติงาน รวมทั้งเชื่อมตออุปกรณดังกลาวเขาดวยกนัผานระบบเครือขาย เพื่อ
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ระบบเครือขายและอุปกรณตอพวงที่ไดติดตั้งภายในสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนัน้ มีทั้งระบบเครือขายแบบมีสาย (LAN) และระบบเครือขายแบบไรสาย 
(Wireless LAN) เพื่อใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูภายในสํานักงานไดรับความ
สะดวกในการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ ในการติดตอส่ือสาร  

(2) มีการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลและประมวลผลระดับสูง ไดแก ระบบฐานขอมูล
รัฐวิสาหกิจ ระบบฐานขอมลูคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ระบบฐานขอมูลบริหารหลักทรัพย และระบบ
คลังขอมูลประยุกตโดยไดพฒันาเสร็จสมบูรณตามเปาหมายและพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 
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(3) มีระบบสํารองและกูคืนขอมูลที่ทันสมัยตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยระบบที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นนั้นอยูภายใตโครงการคลังขอมูลประยุกต ซ่ึงระบบจะทําการสํารองขอมูลแบบ Full system ลงบน
ทั้ง SAN Storage และ Backup tape เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กับระบบงาน เชน เมื่อขอมูลในระบบหลัก
เสียหายก็สามารถกูคืนไดจาก SAN Storage ในกรณีเกิดปญหาจากภยัพิบัติที่ทําใหระบบทั้งหมดถกูทําลาย ก็
สามารถติดตั้งอุปกรณใหมโดยกูขอมูลทั้งหมดจาก  Backup tape ไดเชนกัน 

(4) มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไดติดตั้งอุปกรณสําหรับรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามเปาหมายทีว่างไว เชน มี Firewall Antivirus IPS IDS และอุปกรณเครอืขายที่จําเปนตาม
เปาหมายของโครงการ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบใหมีความทันสมยัอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบรักษาความปลอดภัย และมีการวางแผนในการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยตางๆ อยาง
ตอเนื่อง 

(5) มีระบบสารสนเทศสําหรับบริหารงานสํานักงานโดยเปนระบบที่ใชในการบริหารงาน
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิไดแก ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ (e-Office) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูลบุคคลากร และระบบขอมูล
ขาวสารภายใน (e-Filing) เพื่อลดปริมาณการจัดเก็บเอกสารที่เปนกระดาษและลดขัน้ตอนและเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดทํา web site ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเพือ่ใชในการเผยแพรขาวสารสูประชาชน 

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : 
(1) ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

สามารถรับบริการทางสารสนเทศไดอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง ผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะหรือ
แบบพกพาที่ใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

(2) ผูปฏิบัติงานทางดานการวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
สามารถไดรับความสะดวกในการปฏิบัติงานจากการใชระบบจัดการฐานขอมูลและประมวลผลระดบัสูง ซ่ึง
เปนเครื่องมือที่ชวยใหสามารถรับทราบขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา รวดเร็วในการสืบคน มีรูปแบบและมิติที่
หลากหลายเหมาะสําหรับการวิเคราะหผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

(3) สามารถมั่นใจไดวา ขอมูลที่ไดรับการบันทึกลงในระบบฐานขอมลูนั้น จะไมเสียหายหรือ
สูญหาย เนื่องจากมีระบบสํารองและกูคืนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ขอมูลจะไมร่ัวไหลสูสาธารณะ 
เพราะมีระบบรักษาความปลอดภัยซ่ึงประกอบไปดวยซอรฟแวรและฮารดแวรที่ทันสมัยปองกันอยู และมี
การกําหนดสิทธิการใชงานของขอมูลโดยไดกําหนด user account ใหกบัขาราชการและลูกจางของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทุกคน 
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ปญหา อุปสรรค  และเงื่อนไขความสําเร็จ :  
(1) ขาดแคลนบุคคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะเขามาดแูลระบบงานที่เพิ่มขึ้น

อยางจริงจัง รวมทั้งขาดแคลนบุคคลากรในการศึกษาและติดตามเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหมของโลก
สารสนเทศ 

(2) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนทางสารสนเทศ 
ขอเสนอแนะ :  

(1) ควรเพิ่มบุคลากรทางสารสนเทศใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถพัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบงานจะไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

(2) ควรใหความสําคัญและจัด Career Path สําหรับบุคคลากรทางสารสนเทศโดยเฉพาะ เพื่อ
สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรทางดานนี ้

 

(5)  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : แผนพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  ในปงบประมาณ 2549  สบน. ไดปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในระบบตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ระบบงาน CS-DRMS 2000+ (Commonwealth Secretariat - Debt Recording Manage-
ment System 2000+) 

•ระบบฐานขอมูล CS-DRMS 2000+ เปนระบบที่ใชสําหรับการรวบรวมขอมูลหนี้
สาธารณะ โดยจัดทําเปนฐานขอมูล มีการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหสามารถติดตามวิเคราะห
สถานการณหนี้สาธารณะในมิติตาง ๆ และใชเปนฐานขอมูลหลักในการนําไป Integrate กับ Application อ่ืน 
ๆ เชน ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Model) ระบบริหารความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Scoring) และระบบงาน
ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิโครงการเงนิกูจากตางประเทศ (Oversight Support Unit : OSU)  ซ่ึงปรากฏอยู
ใน Website ของสํานกังานบรหิารหนีส้าธารณะ (www.osu.pdmo.mof.go.th) เปนตน เพือ่สนบัสนนุงานของ
หนวยงานตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก โดยในปงบประมาณ 2549  กระทรวงการคลงัอยูระหวางดําเนนิการ Up-
grade โปรแกรม จาก CS-DRMS 2000+ Version 1.1 เปน Version 1.2  ซ่ึงเปนการปรบัปรงุในสวนตาง ๆ  ดังนี ้

• มีหนวยเครื่องมือการจัดการ (Management Tools Module) ที่ใชงานไดงายขึ้น 
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการเขียนรายงาน (Report Writer Tool) 
• เพิม่เตมิรายงานมาตรฐานใหม ๆ  รวมถึงคําแนะนําในการใชงานสําหรับหนีต้างประเทศ 

 

http://www.osu/�
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• ผูใชสามารถระบุระยะเวลาการรายงานในระบบการรายงานลูกหนี้ธนาคารโลก 
(World Bank Debtor Reporting System) ได 

• ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอขอมูลการใหกูตอ 
• เพิม่ความสามารถในการสํารองขอมลู (Back up) และการนําขอมลูมาใช (Restore) 

และคาดวาจะแลวเสรจ็ในปงบประมาณ 2550 
(2)   ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Model) เปนระบบที่ใชในการประเมินความเสี่ยงบน Portfo-

lio ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  และใชในการจําลองสถานการณเพื่อกําหนดแผนและกลยุทธในการ
บริหารและหนี้สาธารณะของประเทศ โดยในปงบประมาณ 2549  กระทรวงการคลังมีแผนที่จะเชื่อมตอ Risk 
Model เขากบัฐานขอมูลหนี้สาธารณะ CS-DRMS 2000+ เพื่อรองรับการวิเคราะหที่ซับซอนยิ่งขึ้น และชวยให
การวเิคราะหความเสีย่งของ Portfolio มปีระสทิธภิาพยิ่งขึน้ ซ่ึงคาดวาจะเริม่ดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 

(3) ระบบบริหารความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk Management/Credit Scoring)  เปนระบบ
ที่ใชในการบริหารและประเมินความเสี่ยงของภาระหนี้ที่กระทรวงการคลังไดผูกพันโดยการค้ําประกนั และ/
หรือใหกูตอแกรัฐวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิภาครฐัและองคกรของรฐั โดยในปงบประมาณ 2549  กระทรวงการคลัง
ไดเร่ิมทดลองการใชงานระบบฐานขอมูลหนี้และขอมูลทางการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบนัการเงนิภาครฐั 
(Credit Risk Management System) ดังกลาว โดยใหรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐดําเนินการ Upload 
ขอมูลทางการเงินเขาสูระบบ ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อนําไปใชใน
การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงทางเครดิตแกรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐตอไป  

(4)   ระบบ Loan Portfolio Management Information System : LP-MIS เปนระบบประมวลผล
และติดตามโครงการเงินกู (Loan Portfolio Management Information System : LP-MIS) ซ่ึงเปนการรวบรวม
ขอมูลผาน Website เพื่อดําเนินการติดตาม เรงรัด และประเมินผลความคืบหนาในการดําเนินงานและการ
เบิกจายเงินกูโครงการที่ใชเงินกูตางประเทศของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหแลวเสร็จตามแผนงานและ
เปาหมายที่กําหนด รวมทั้งการแกไขปญหาและอุปสรรคที่พึงมี โดยในปงบประมาณ 2549  มีโครงการเงินกู
จากตางประเทศที่อยูระหวางดําเนินโครงการ จํานวน 11 โครงการ (15 สัญญา) วงเงินผูกพนัทัง้หมด จํานวน 
2,002.72 ลานเหรยีญสหรฐั เปนโครงการของสวนราชการ จํานวน 7 โครงการ (7 สัญญา) วงเงินผูกพัน จํานวน 
415.38 ลานเหรียญสหรัฐ โครงการของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 โครงการ (8 สัญญา) วงเงินผูกพัน จํานวน 
1,587.34 ลานเหรียญสหรัฐ และมีวงเงินกูผูกพันคงเหลือที่จะเบิกจายตอไปจนถึง    ปงบประมาณ 2553 
จํานวน 373.34 ลานเหรียญสหรัฐ  
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นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดดําเนินการพัฒนาระบบ LP-MIS ใหครอบคลุมการติดตาม
และประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐที่ใชแหลงเงินกูจากตางประเทศและในประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีฐานขอมูลสําหรับใชในการประเมินผลความสําเร็จและความยั่งยืนของโครงการเพื่อ
รายงานรัฐสภา ทั้งนี้ ระบบงานดังกลาวหนวยงานดําเนินโครงการสามารถรายงานผลความกาวหนา ผลการ
ดําเนนิโครงการ และผลการเบิกจายไดอยางสะดวกรวดเร็ว แบบ Online ผานระบบ Website 

(5)   ระบบ e-Personnel   เปนระบบงานที่ใชในงานบันทึกขอมูลบุคลากรของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ  โดยไดมีการนําระบบ DPIS Version 3.0  ซ่ึงเปนระบบบริหารงานบุคคลที่จัดทําและ
ปรับปรุงโดยสํานกังาน ก.พ. มาใช โดยในปงบประมาณ 2549  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดปรับปรุง
ขอมูลของบุคลากรใหเปนปจจุบันตลอดเวลาตาม  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน การเลื่อนระดับ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การบรรจุและแตงตั้งขาราชการ   การโอนหรือยายขาราชการ และการลาออกของขาราชการ 
เปนตน  

(6)  ระบบงาน GFMIS-TR เปนการนําระบบ Treasury มาใชรวมกบัระบบบรหิารการเงนิการ
คลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) เพื่อ
ประโยชนในการบริหารเงินสดรับจายของรัฐบาล (Cash Management) พรอมกับสรางระบบรองรับเพื่อดึง
ขอมูลที่เกี่ยวของจากระบบ GFMIS และจากระบบฐานขอมูล CS-DRMS ของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะเพื่อใหมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปน
เครื่องมือในการชวยใหการบริหารจดัการหนีส้าธารณะมคีวามถูกตองแมนยํา และทันการณ รวมทั้งการสราง
ความเชื่อมโยงในการทํางาน และการใหบริการและเผยแพรขอมูลแบบ Online และ Real-time โดยใน
ปงบประมาณ 2549 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดรับอนมุตัใิหดําเนนิโครงการ GFMIS-TR ดงักลาว และ
คาดวาจะสามารถลงนามในสญัญาซือ้ขายระบบงานโครงการ GFMIS-TR ไดในปงบประมาณ 2550   

(7)   ระบบงานจัดระเบียบขอมูล (On-line Librarian)  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได
จัดทําระบบสารบรรณ  และมีการจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนความรูจากประสบการณการทํางาน 
และการฝกอบรมสัมมนา/ดูงานของบุคลากรไวในเครือขาย Intranet ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
โดยในปงบประมาณ 2549 ไดเปดใชงานระบบดังกลาวแลว   
 

(6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะ
ที่ 1 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 
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ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :  ดําเนนิโครงการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันการเงินฯ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของสํานักงานเศรษฐกจิการคลังโดยรวบรวมและจดัทําเปนระบบ
ฐานขอมูลของสถาบันการเงินฯ ที่มีคุณภาพและทันสมัยตลอดเวลา สําหรับผูบริหาร และเจาหนาทีข่อง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังสามารถใชขอมูลดังกลาว ในการวิเคราะหและเสนอนโยบายดานการเงินตอ
ผูบริหารกระทรวงการคลัง พรอมทั้งการติดตามควบคุมดแูลผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
การจัดทํารายงานผลการวิเคราะห และรายงานอื่น ๆ นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาระบบเตือนภยัลวงหนาเพื่อ
การตัดสินใจเลือกใชนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงินของผูบริหารอีกทางหนึ่งดวย   

โดยมีเปาหมายเบื้องตนในป 2549 พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลังกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แหง ในการจัดทําระบบฐานขอมูลของโครงการ และดําเนินการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลของสถาบันการเงินทัว่ไปในป 2550 

 

(7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือขายใหมของสาํนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย:  สํานักงานเศรษฐกจิการคลังมีนโยบายนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชในการทาํงานเพื่อเพิ่มผลงาน และผลผลิตของเจาหนาที่ใหสูงขึ้น เชน การใชทรัพยากรบุคคลและเวลา
นอยลง เปนตน ระบบเครือขาย(Network) นับเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เปนเทคโนโลยีที่ใชกัน
ทั่วไป มีความเกี่ยวของกับการทํางานตางๆ เชน การติดตอประสานงานโดยการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   
(e-mail) โปรแกรมระบบงานเครือขายภายใน (Intranet) อินเตอรเน็ต (Internet) เปนตน โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเครือขายใหมของสํานักงานเศรษฐกจิการคลังมีวัตถุประสงค ดังนี ้

(1) เพิ่มชองสญัญาณ (Bandwidth) เปน 10 gigabits/ second รองรับการใชโปรแกรมระบบงาน
เครือขายภายใน (Intranet) และโปรแกรมประยุกตดาน Multimedia ภาพและเสียง เชน การถายทอดสดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ (FPO Forum) เปนตน  

(2) จัดใหมีระบบสํารอง (Backup System) ทําใหสามารถใหบริการไดทดแทนเครอืขาย 10 
gigabits/sec ไปพลางกอน เจาหนาที่สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก ซ่ึงเดิมเมื่ออุปกรณเครือขาย 
(Main Switch) เสีย สศค.ไมมีระบบสํารองทําใหไมสามารถใชระบบงานแบบคอมพิวเตอร (Computerize 
system) นาน 5 ช่ัวโมง                 

(3) ทดแทนเครือขายปจจุบันซึ่งติดตั้งใชงานตั้งแตตนปพ.ศ. 2543 และอุปกรณ Main Switch มี
การเสื่อมสภาพ ไมสามารถซอมแซมได ทั้งนี้ไมสามารถใช 3 การด จาก 6 การด 
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(1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : พัฒนาและสงเสริมใหองคกรและบุคลากรดําเนินการเปนไปตามแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง 

ผลผลิตและผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย :   
(1) การพัฒนาระบบควบคุมภายใน  มีการทบทวนและประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติ

การเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของสวนราชการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 

(2) การดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตและคอรรัปชัน โดยไดรวบรวมและรายงานผลตาม
แนวทางการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันใหกับกระทรวงยุติธรรม ภายในเดือนกรกฎาคม และมกราคม
ของทุกป 
 
 
 

 3.9 กลยุทธ :  การดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรับชั่น 
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รายงานการเงิน 
กระทรวงการคลัง 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 
 

(ยังไมผานการตรวจสอบรับรองโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) 
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 งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 

   หมายเหตุ (ลานบาท) 

สินทรัพย    

 สินทรัพยหมุนเวียน   

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 202,461.27  

  ลูกหนี้ระยะส้ัน  3,955.25  

  รายไดคางรับ  34.21  

  เงินลงทุนระยะสั้น 3 875.42  

  สินคาและวัสดุคงเหลือ  341.75  

  สินทรัพยหมนุเวยีนอ่ืน  14,462.29  

  รวมสินทรัพย หมุนเวียน  222,130.19  

     

 สินทรัพยไมหมุนเวียน   

  ลูกหนี้ระยะยาว  38,529.23  

  เงินลงทุนระยะยาว 4 1,220,348.35  

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 5 2,508,058.28  

  สินทรัพยไมมตีัวตน (สุทธิ) 6 316.59  

  สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน  572.96  

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  3,767,825.41  

รวมสินทรัพย  3,989,955.60  
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 

   หมายเหตุ (ลานบาท) 

หนี้สิน    

 หนี้สินหมุนเวียน   

  เจาหนี้ระยะสั้น  23,359.76 

  คาใชจายคางจาย  19,680.42 

  รายไดรับลวงหนา  10.08 
  รายไดแผนดินรอนําสงคลัง  2,222.01 
  รายไดรอการรับรูระยะสั้น  125.84 

  เงินรับฝากระยะสั้น  45,320.81 

  เงินกูระยะส้ัน 7 305,362.87 

  หนี้สินหมนุเวยีนอ่ืน  3,078.18 

  รวมหนี้หมุนเวียน  399,159.97  

     

 หนี้สินไมหมนุเวียน   

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  37.75  

  เงินรับฝากระยะยาว  696.92  

  เงินกูระยะยาว 8 1,765,337.53  

  หนี้สินไมหมนุเวยีนอ่ืน  15,465.61  

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  1,781,537.81  

 รวมหนี้สิน  2,180,697.78  

     

สินทรัพยสุทธิ  1,809,257.82  

     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงิน   

 งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
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สินทรัพยสุทธิ   

 ทุน   1,767,155.94  
 รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม  14,066.44  

 กําไร /ขาดทุนที่ยังไมเกดิขึ้นของเงินลงทุน  28,035.44  

 รวมสินทรัพยสุทธิ  1,809,257.82  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 

   หมายเหตุ (ลานบาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
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 งบรายไดและคาใชจาย 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2549 

   หมายเหตุ (ลานบาท) 

รายไดจากการดําเนินงาน   

 รายไดจากรัฐบาล   

  รายไดจากงบประมาณประจําและงบประมาณลงทุน  197,317.35  

  รายไดอ่ืน  1,969.55  

  รวมรายไดจากรัฐบาล  199,286.90  

 รายไดจากแหลงอื่น   

  รายไดจากการขายสินคาและบริการ  5,074.08  

  รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค  11.36  

  รายไดอ่ืน              (3,858.25) 

  รวมรายไดจากแหลงอื่น  1,227.19  

รวมรายไดจากการดําเนินงาน  200,514.09  

     

คาใชจายจากการดําเนินงาน   

  คาใชจายบุคลากร 9 18,607.98  

  คาบําเหน็จบํานาญ  4,734.39  

  คาใชจายในการฝกอบรม  582.59  

  คาใชจายในการเดินทาง  357.02  

  คาวัสดุและคาใชสอย 10 41,462.34  

  คาสาธารณูปโภค 11 685.05  

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 12 1,206.74  

  คาใชจายเงินอดุหนุน  129,907.02  

  คาใชจายอ่ืน  98,586.98  

  รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน  296,130.11  

รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน  (95,616.02) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงิน   
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 งบรายไดและคาใชจาย (ตอ) 
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 

     

   หมายเหตุ (ลานบาท) 

     

รายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน   

  กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรพัย  117.78  

  รายการอื่นๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน  255.01  

  รวมรายได/คาใชจายท่ีไมเกิดจากการดําเนินงาน  372.79  

     

รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกต ิ  (95,243.23) 

รายการพิเศษ                             -    

รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายกอนรายการรายไดแผนดิน  (95,243.23) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงิน   



 

 122 

 รายงานรายไดแผนดิน 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2549 

     

   หมายเหตุ (ลานบาท) 

     

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ   

 รายไดแผนดิน-ภาษ ี   

  ภาษีทางตรง 13 555,081.11  

  ภาษีทางออม 14 724,629.10  

  ภาษีอ่ืน                    4,094.96  

  รวมรายไดภาษี            1,283,805.17  

     

 รายไดแผนดิน-นอกจากภาษ ี   

  รายไดจากการขายสินคาและบริการ                    4,059.91  

  รายไดอ่ืน                 79,254.79  

  รวมรายไดนอกจากภาษี                 83,314.70  

     

รวมรายไดแผนดินท่ีจัดเก็บ            1,367,119.87  

หัก     รายไดแผนดนิถอนคนืจากคลัง             (226,477.60) 

           รายไดแผนดนิจัดสรรตามกฎหมาย               (14,209.38) 

รายไดแผนดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย            1,126,432.89  

รายไดแผนดินนําสงคลัง         (1,100,621.07) 

                   25,811.82  

รายไดสงู(ต่ํา) กวาคาใชจายสทุธิ  (69,431.41) 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงิน   
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หมายเหตุท่ี 1 - สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

1.1 หลักเกณฑในการจดัทํางบการเงิน  
งบการเงินนี้จดัทําขึ้นตามเกณฑคงคาง ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและนโยบายบัญชี

สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2   ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 

1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน 
งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมในระดบักระทรวง   ซ่ึงรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นใน

หนวยงานระดบักรมภายใตสังกัดกระทรวง การคลัง 9 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร  กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง  กรมธนารักษ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 

1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน 
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซ่ึงเปนของ

รัฐบาลในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาล
ภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซ่ึงเปนของ
หนวยงานที่ใชเพื่อประโยชนในการดําเนนิงานของหนวยงานเอง ไมวารายการดังกลาวจะเปนรายการที่
เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงเปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หนวยงานในสวนกลาง 
และหนวยงานในสวนภูมภิาคภายใตสังกดั  

1.4 การรับรูรายได 
- รายไดจากเงนิงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 
- รายไดเงนินอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได 
- รายไดแผนดนิรับรูเมื่อไดรับเงิน       
 รายไดแผนดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินดวยยอดสุทธิจากการจายคืนภาษีแลว 
 รายไดแผนดินแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกิจกรรมปกติของ  

หนวยงานในงบรายไดและคาใชจาย 

1.5 วัสดุคงเหลือ 
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
1.6 เงินลงทุนระยะสั้น 

แสดงในราคาทุน สวนใหญเปนเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

1.7 เงินลงทุนระยะยาว 
เงินลงทุนในรฐัวิสาหกจิแสดงตามวิธีสวนไดเสีย สวนใหญเปนเงินที่รัฐบาลนําไปลงทุนใน

รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเหนือรัฐวสิาหกิจนั้น 
เงินลงทุนระยะยาวแสดงในราคาทุน 

1.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
• ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน สวนใหญเปนที่ดินราชพัสดทุี่อยูในความดแูลของกรมธนา

รักษ 
• อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ประกอบดวยอาคารทีห่นวยงานมี

กรรมสิทธิ์และอาคารที่หนวยงานไมมีกรรมสิทธิ์แตไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการ
ดําเนินงาน 

• อุปกรณ แสดงในราคาทุนหกัคาเสื่อมราคาสะสม  
• อุปกรณที่ไดมากอนป 2540 ไมนํามาบันทกึบัญชี แตบันทึกไวในทะเบยีนคุม

สินทรัพย 
• อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 30,000 

บาทขึ้นไป 
• อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มมีูลคาตั้งแต 

5,000 บาทขึ้นไป 

1.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 
แสดงในราคาทุนหักคาตัดจาํหนายสะสม 

1.10 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมี

ตัวตนโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดงันี้ 
• อาคารและสิ่งปลูกสราง 15-40  ป 
• อุปกรณ   2-12   ป 
• โปรแกรมคอมพิวเตอร  2-15   ป 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
 

หมายเหตุท่ี 2– เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

   (ลานบาท)  
 เงินสดในมือ                  5,312.46  
 เงินฝากสถาบันการเงิน                21,089.32  
 เงินฝากคลัง              172,672.03  
 รายการเทียบเทาเงินสดอื่น 3,387.46 

 รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  202,461.27 

  
 

หมายเหตุท่ี 3 – เงินลงทุนระยะสั้น  

   (ลานบาท)  

 เงินฝากประจํา 875.37 
 เงินลงทุนในตราสารทุน 0.05 
 เงินลงทุนอื่น                              -    

 รวม เงินลงทุนระยะสั้น 875.42 

หมายเหตุท่ี 4 – เงินลงทุนระยะยาว  

   (ลานบาท)  
 เงินลงทุนในรฐัวิสาหกจิ           1,119,503.04  
 เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น                 

33,846.97  
 เงินลงทุนอื่น 66,998.34 

 รวม เงินลงทุนระยะยาว           1,220,348.35  
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

 

หมายเหตุท่ี 5 – ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)    

   
   (ลานบาท)  

 ที่ดินราชพัสด ุ             2,497,697.31  
 ที่ดินราชพัสดทุั่วประเทศมีจาํนวนทั้งส้ิน 12.5 ลานไร เปนที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนแลว จํานวน 9.213 

 ลานไร เปนที่ดินราชพัสดุทีย่ังไมไดนําสงขึ้นทะเบียนทีร่าชพัสดุ เนื่องจากสวนใหญอยูในความ 

 ครอบครองของกระทรวงกลาโหม  ซ่ึงมีขอตกลงเรื่องความมั่นคงและความปลอดภยั ไดรับการยกเวน 

 ไมตองนําสงขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

   
   

 อาคารและสิ่งปลูกสราง                    7,764.62  
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม                  (2,820.64) 

 อาคาร และส่ิงปลูกสราง (สุทธิ)                    4,943.98  

   
   

 อุปกรณ                    8,911.45  
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม                 (3,494.46) 

 อุปกรณ (สุทธิ)                    5,416.99  

 รวม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)             2,508,058.28  
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
 

หมายเหตุท่ี 6 – สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  

   (ลานบาท)  

 โปรแกรมคอมพิวเตอร                      342.76  
 หัก คาตัดจําหนายสะสม                    (50.02) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร  (สุทธิ)                     292.74  

   
 

 สินทรัพยไมมตีัวตนอื่น                        77.96  
 หัก คาตัดจําหนายสะสม                    (54.11) 

 สินทรัพยไมมตีัวตนอื่น (สุทธิ)                       23.85  

 รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)                     316.59  

หมายเหตุท่ี 7 – เงินกูระยะสั้น    

   

 เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท   (ลานบาท)  

  เงินกูโดยการออกตราสาร 333,524.57  

  รวม เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินบาท  333,524.57  

   
 

 เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ   

  เงินกูที่เปนสกลุเงินตางประเทศ   (28,161.70) 

  รวม เงินกูระยะสั้นท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ       (28,161.70) 

 รวม เงินกูระยะสั้น     305,362.87  



 

 128 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
 หมายเหตุท่ี 8 – เงินกูระยะยาว    

    (ลานบาท)  

 เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินบาท   

  เงินกูโดยการออกตราสาร           1,454,399.84  
  เงินกูอ่ืน               -    

  รวม เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินบาท            1,454,399.84  

   
 

 เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ   

  เงินกูที่เปนสกลุเงินตางประเทศ   310,937.69  

  รวม เงินกูระยะยาวท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ         310,937.69  

 รวม เงินกูระยะยาว           1,765,337.53  

หมายเหตุท่ี 9 - คาใชจายบุคลากร  

    (ลานบาท)  

 เงินเดือน 7,668.18 
 เงินประจําตําแหนง 3.37 
 คาจางประจํา 603.16 
 คาจางชั่วคราว 291.59 
 เงินรางวัลประจําป 140.44 
 คารักษาพยาบาล 1,158.55 
 คาใชจายบุคลากรอื่น 8,742.69 

 รวม คาใชจายบุคลากร 18,607.98 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
 หมายเหตุท่ี 10 - คาวัสดุและคาใชสอย  

    (ลานบาท)  

 คาวัสดุ 486.24 
 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 474.53 
 คาจางเหมาบริการ 548.89 
 คาแกสและน้ํามันเชื้อเพลิง 130.53 
 คาใชจายอ่ืน 39,822.15 

 รวม คาวัสดุและคาใชสอย 41,462.34 

หมายเหตุท่ี 11 – คาสาธารณูปโภค   

    (ลานบาท)  

 คาไฟฟา  249.07 
 คาน้ําประปา  15.60 
 คาสาธารณูปโภคอื่น 420.38 

 รวม คาสาธารณูปโภค 685.05 

หมายเหตุท่ี 12 – คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย   

    (ลานบาท)  

 อาคารและสิ่งปลูกสราง 224.23 
 อุปกรณ 934.89 
 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 0.12 
 สินทรัพยไมมตีัวตน 47.50 

 รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  1,206.74 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
 หมายเหตุท่ี 13 – รายไดภาษีทางตรง    

    (ลานบาท)  

 ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  151,488.24 
 ภาษีเงนิไดนติบิุคคล  347,300.40 
 ภาษีเงนิไดปโตรเลียม  56,292.47 

 ภาษีเงนิไดอ่ืน                              -    

 รวม รายไดภาษีทางตรง              555,081.11  

หมายเหตุท่ี 14 – รายไดภาษีทางออม  

    (ลานบาท)  

 ภาษีการขายทั่วไป  

 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม  318,586.63 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  28,257.98 
  อากรแสตมป  6,825.33 

  ภาษีการขายทัว่ไปอื่น  23.50 

  รวม ภาษีการขายทั่วไป 353,693.44 

 ภาษีขายเฉพาะ   

 
 ภาษีสรรพสามิต  254,521.91 

  ภาษีบริการเฉพาะ  16,295.99 

  รวม ภาษีขายเฉพาะ 270,817.90 

 อากรขาเขาและอากรขาออก   

 
 อากรขาเขา  99,584.41 
  อากรขาออก 316.36 

  คาธรรมเนียมศุลกากรอื่นและคาปรับ  216.99 

  รวม อากรขาออกและอากรขาเขา 100,117.76 

 รวม รายไดภาษีทางออม   724,629.10 
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