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แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565)  
ของกระทรวงการคลัง  

สวนที่ 1  บทสรุปผูบริหาร 

กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทาง
ในการดําเนินงานของกระทรวงการคลังในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเปนไปตามกรอบ/แผนงานการพัฒนาในระดับชาติ ไดแก 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลง
ตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดคํานึงถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับประเทศและระดับโลก อันจะนํามาซ่ึงโอกาสและความ
ทาทายตอการบริหารเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทยไวดวย 

การดําเนินการของกระทรวงการคลังในชวงเวลาดังกลาว มีสวนเก่ียวของกับยุทธศาสตรชาติ  
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในหลายประเด็น ท้ังนี้ กระทรวงการคลังจะได
มุงเนนการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความเทาเทียม 
และความเปนธรรม เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตาง ๆ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผานการสรางเสริมศักยภาพของคนกลุมตาง ๆ การใชกลไกและเครื่องมือ
ทางการคลังมาชวยในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ควบคูไปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทางการคลังผานการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการกําหนดนโยบายและการใหบริการแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงการดําเนินการท้ังหมดของ
กระทรวงการคลังจะเปนไปตามกรอบในการรักษาวินัยทางการคลังภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
สถานะการคลังของประเทศมีความเขมแข็งและยั่งยืนในอนาคตตอไป 

ท้ังนี้ กระทรวงการคลังไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการดานตาง ๆ ไวดังนี้ 

วิสัยทัศน “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

พันธกิจ ประกอบดวย 
1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ 
2. บริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ 
3. บริหารการเงินแผนดิน 
4. บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ  

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน 

เพ่ือเปนสวนชวยในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีขีดความสามารถ 
ในการแขงขันท่ีสูงข้ึน และเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ 
การใชมาตรการภาษี ท่ีราชพัสดุ และดานศุลกากร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการคา การลงทุน ในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
การใชมาตรการการคลังการเงินเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการในทุกระดับ การผลักดันการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานทางกายภาพ  
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3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เพ่ือสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการสงเสริมสวัสดิการใหแกผูมีรายไดนอยอยางท่ัวถึง  
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ ประชาชนมีความพรอมในการเขาสูวัยชรา ประชาชน
และผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีจําเปนเพ่ือการศึกษา การประกอบอาชีพ และการมีท่ีอยูอาศัย
เปนของตนเอง  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือปฏิรูปการ
กระจายรายได สงเสริมใหเกิดการถือครองทรัพยสินท่ีเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชนใหเกิดความเขมแข็ง 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
เพ่ือการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนในอนาคต  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ การใช
เครื่องมือทางการคลังในการสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือสงเสริมใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความทันสมัย ยึดประโยชน 
ของประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ หนวยงานสามารถดําเนินการตามภารกิจและสามารถ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส มีกฎหมายท่ีเหมาะสมสอดคลองกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ การปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ใหทันสมัย ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการใหบริการ และการตรวจสอบดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนท่ีเก่ียวของ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการขอมูล
ขนาดใหญที่มีความทันสมัย และรักษาวินัยทางการเงินการคลังในการดําเนินการดานตาง ๆ ภายใต
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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สวนที่ 2 ความสอดคล อ งกับแผน 3  ระดับ  ตามนั ยยะของมติคณะ รัฐมนต รี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1) ดานความม่ันคง  

(1) เปาหมาย  
2. บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
4. ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับ 

โดยประชาคมระหวางประเทศ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
   2.1 การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน 
4. การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
 (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

การดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามมาตรฐานสากลดานการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
ของประเทศไทย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) 

2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (หลัก) 
(1) เปาหมาย  

1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

1. การเกษตรสรางมูลคา 
1.3 เกษตรชีวภาพ 
1.4 เกษตรแปรรูป 

2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
 2.3 อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 
2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 4.1 เชื่อมโยงเครือขายคมนาคมไรรอยตอ 
 4.2.สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 4.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 
 4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

5.1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
5.2 สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 
5.3 สรางโอกาสเขาถึงตลาด 
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
(3.1) กําหนดนโยบายภาษีใหมีความเหมาะสม  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  

บูรณาการขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีเปนไปตามคาดการณ ประเทศไทยมีฐานะ

การคลังท่ีมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

(3.2) กําหนดนโยบายของรัฐท่ีชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน

และบริการสาธารณะ โดยมุงเนนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน กลไกในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือ

ความลาชาในการจัดทําหรือดําเนินโครงการรวมลงทุน และมีมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการ

รวมลงทุนอยางเหมาะสม  

(3.3) ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ/หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับรัฐวิสาหกิจ 

ใหเปนเครื่องมือท่ีสามารถสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไดอยางเพียงพอในทุก ๆ ดาน 

เทาท่ีจําเปน เพ่ือใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยท่ีสอดคลองกับพันธกิจ และเปนหลักทรัพย

ในเชิงนโยบาย รวมถึงการจําหนายหลักทรัพยท่ีไมมีความจําเปนในการถือครองนั้น ทําใหกระทรวงการคลัง  

มีแหลงเงินทุนสําหรับลงทุนในหลักทรัพยท่ีสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับภาคเอกชน  

(3.4) มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจทิศทางการดําเนินงาน 

ท่ีชัดเจน ตลอดจนสามารถเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถทางการแขงขันได 

(3.5) เพ่ิมมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ในหลักทรัพยสงเสริมสภาพคลอง

และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ัง บริษัทมหาชนจํากัดในตลาดหลักทรัพยยังมีโอกาสไดรับ

จัดการจัดอันดับใน DJSI ซ่ึงเปนดัชนีในระดับสากลสรางความเชื่อม่ันใหนักลงทุนท้ังในภาคเศรษฐกิจจริง 

และภาคการลงทุน  

(3.6) พัฒนาและสนับสนุนการใหบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจผานระบบ

ชดเชยการดําเนินการตามนโยบายรัฐ 

(3.7) เปนการสงเสริมความรวมมือดานการเงินการคลัง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (AEC Blueprint 2025) ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียน

มีความสามารถในการแขงขัน 

(3.8) มุงใหเกิดการเขาสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคาและบริการ

ระหวางกัน  

(3.9) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศเพ่ือนบาน

เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศไทยท้ังดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว และการเดินทาง โดยจะชวยสงเสริมให

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท้ังดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

(3.10) พัฒนาศักยภาพของผูสงออก SMEs ดวยการบมเพาะธุรกิจ ใหความรู

ใหคําปรึกษาแนะนําดานการสงออก การคาระหวางประเทศ สนับสนุนใหผูสงออกและนักลงทุนไทยเขาถึง

แหลงเงินทุนอยางเหมาะสม รวมถึงจัดการกับความเสี่ยงดานการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ 

(3.11) ใชกลไกทางการเงินตามกฎระเบียบขอบังคับของสถาบันการเงิน

ประชาชนสรางความเปนธรรม และสรางความเสมอภาคในการใหบริการทางการเงิน การเขาถึงแหลงเงินทุน

บนพ้ืนฐานทางสังคม วิถีชุมชน วัฒนธรรม ตลอดจนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยดําเนินการ

ใหบริการทางการเงิน และการบริหารขอมูล อีกท้ัง สถาบันการเงินประชาชนยังเปนองคกรการเงินท่ีสงเสริม 

ใหความรูในการวางแผนทางการเงินของคนในชุมชน สรางอาชีพ และสรางศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
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(3.12) จัดให้มีกลไกการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างเป็นระบบครบวงจร 
และต่อเน่ือง ทั้งด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ี การฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ และพิจารณาช่วยเหลือด้านสินเช่ือ 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นไปอย่างย่ังยืน 

(3.13) นําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การส่งออก และให้มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

(3.14) สนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้น 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มที่เริ่มสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ 

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทําลายสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนบริโภค
สินค้าที่ดีต่อสุขภาพ 

4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) เป้าหมาย  

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การลดความเหล่ือมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 

ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 

โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม   

3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง 

และการจัดการตนเอง 
4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
(3.1) จัดใหมีกลไกการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางเปนระบบ ครบวงจร และ

ตอเนื่อง ท้ังดานการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ และพิจารณาชวยเหลือดานสินเชื่อ 

เพ่ือใหการแกไขปญหาหนี้นอกระบบเปนไปอยางยั่งยืน 

(3.2) จัดการและการแกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัยในท่ีดิน

ราชพัสดุเพ่ือสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ กระจายการถือครองท่ีดิน และการเขาถึง

ทรัพยากรท่ีดิน 

(3.3) ยกระดับองคกรการเงินชุมชนท่ีมีอยูในปจจุบันข้ึนเปนสถาบันการเงิน

ประชาชนท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคล เพ่ือใหการดําเนินธุรกรรมทางการเงินมีความโปรงใส และใชสถาบันการเงิน

ประชาชนเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกเพ่ือแกไขปญหาดานการเงินของคนในชุมชน

โดยเฉพาะในกลุมคนท่ีไมสามารถเขาถึงบริการของระบบการเงิน  

(3.4) สราง Big Data และจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอย เพ่ือเชื่อมโยง

ระบบขอมูลสวัสดิการรายบุคคลและสามารถระบุกลุมเปาหมายโดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยได เพ่ือชวยเหลือ

กลุมคนยากจนและกลุมดอยโอกาสโดยตรง 

(3.5) สงเสริมใหแรงงานในระบบมีการออมเพ่ิมเติมในระดับท่ีเหมาะสม  

และมีรายไดหลังเกษียณท่ีเพียงพอในการดํารงชีพ 

(3.6) สรางความรูความเขาใจดานการประกันภัย เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึง

ความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนของการประกันภัย สามารถใชประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหาร

ความเสี่ยงใหกับชีวิตและทรัพยสินไดอยางเหมาะสม 

5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(1) เปาหมาย  
1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดลอม และวัฒนธรรม  

ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
มีมาตรการภาษีสรรพสามิตเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการดูแลประชาชน สังคม 

สิ่งแวดลอม และพลังงานของรัฐบาล ชวยสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมลงทุนและผลิตสินคาที่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมท้ังใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยมาตรการภาษี 
ท่ีมีความเปนธรรม โปรงใส และเรียบงาย ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเปนการชวยดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในระยะยาว 

6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปาหมาย  
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
2. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร  
1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส  
1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ

แนวหนาของภูมิภาค 
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช  
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี   
2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

ในทุกระดับ 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย  

4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

5.  บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ

แบบบูรณาการ 
7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

7.3 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

(3.1) พัฒนา ปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชน ใหทันสมัย 

มีระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัล มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัว การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และขอมูล

ขนาดใหญ มาใชในการตัดสินใจและบริหารงาน 

(3.2) เ พ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณยกระดับความโปรงใส  

และลดการทุจริตในโครงการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการกอสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

ครอบคลุมการดําเนินการของสวนราชการทองถ่ินสงเสริมใหประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวม

ตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐมากยิ่งข้ึน  
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(3.3) พัฒนาระบบ New GFMIS Thai เพ่ือใหระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน และคลองตัวมากยิ่งข้ึน รองรับการขยายตัวของระบบ

ในอนาคต และรองรับการเชื่อมตอระบบอ่ืน ๆ ท่ีจะพัฒนาในอนาคต อาทิ ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ซ่ึงจะทําใหมีขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานการเงินรวมของ อปท. และมีขอมูลแสดง

ฐานะการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม 

(3.4) มุงใหเกิดการเขาสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคาและบริการ

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภาคี 

 

---------------------------  
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  

2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็น ความม่ันคง 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- ยกระดับความทนทาน (resilience) ตอความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

และภัยคุกคามทางไซเบอรของระบบโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical Information 
Infrastructure: CII) ของภาคการเงินใหไดมาตรฐานสากล และมีการสรางกลไกความรวมมือและการแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร กับผูกํากับดูแลและผูเก่ียวของในภาคการเงินใหเขมแข็งข้ึนและขยายไป
ยังภาคธุรกิจอ่ืน รวมถึงขยายไปสูระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนสรางกลไกรองรับการพัฒนา
บุคลากรในภาคการเงินท่ีเชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค เพ่ือใหมีบุคลากรพรอมรับมือความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
- การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

• แนวทางการพัฒนา 
- สวนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการ

พัฒนาประเทศ: 2) ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีในการ
แกไขปญหาดานความม่ันคงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร ซ่ึงไดแก  
การโจมตีทางไซเบอรของกลุมแฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล การโจมตีตอกลุม
โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพ่ือความปนปวนอันกระทบตอประชาชน 
รวมท้ังอาจสงผลกระทบตอความม่ันคง โดยมีแนวคิดในการดําเนินการแกไขปญหาท่ีสําคัญ ประกอบดวย (1) 
กําหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทาง
ไซเบอรในภาพรวม (2) จัดองคกร โครงสราง อํานาจ หนาท่ี ขีดความสามารถในการปองกันและแกไขปญหา 
ความม่ันคงทางไซเบอร (3) กําหนดระบบบริหารจัดการในแตละระดับใหชัดเจน (4) เสริมสรางและพัฒนา
ระบบการรายงานในสถานการณฉุกเฉิน (5) ยกระดับแนวความคิดในการปกปองโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ 
ทางสารสนเทศ (6) พัฒนาการปอง กันแก ไขปญหาการเผยแพรข อ มูล ท่ีกระทบตอความ ม่ันคง  
(7) สรางความตระหนักรู ใหแกประชาชนและหนวยงาน (8) ปรับปรุงแก ไขกฎหมายท่ีเ ก่ียวของ  
และ (9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีใหทันสมัยพรอมรองรับสถานการณทุกรูปแบบ 

• เปาหมายของแผนยอย  
- ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด  

ความม่ันคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ยกระดับความทนทาน (resilience) ตอความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

และภัยคุกคามทางไซเบอรของระบบโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical Information 
Infrastructure: CII) ของภาคการเงินใหไดมาตรฐานสากล และมีการสรางกลไกความรวมมือและการแลกเปลี่ยน
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ขอมูลดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร กับผูกํากับดูแลและผูเก่ียวของในภาคการเงินใหเขมแข็งข้ึนและขยายไป
ยังภาคธุรกิจอ่ืน รวมถึงขยายไปสูระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนสรางกลไกรองรับการพัฒนา
บุคลากรในภาคการเงินท่ีเชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค เพ่ือใหมีบุคลากรพรอมรับมือความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร 

(2) ประเด็น การตางประเทศ 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

- การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

-  มีบทบาทในการเขารวมการเจรจาเปดเสรีการคาสินคา 
และการคาบริการดานการเงินภายใตความตกลงการคาเสรีตาง ๆ เพ่ือมุงใหเกิดการเขาสูตลาดดวยการ 
ลดอุปสรรคทางการคาและบริการระหวางกัน ซ่ึงนําไปสูการขับเคลื่อนและสนับสนุนความเชื่อมโยง 
ทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิกในภูมิภาค 

- สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ
เพ่ือนบานซ่ึงจะสามารถเชื่อมโยงกับประเทศไทยได ท้ังดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว และการเดินทาง 
โดยจะชวยสงเสริมใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง

ประเทศ 
- การพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวาง

ประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  

- สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมุงกระจาย
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยอยางท่ัวถึงมากข้ึน รวมท้ังมีบทบาทท่ี
แข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ อาทิ 
อาเซียน กรอบความรวมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจาพระยา – แมโขง 
กรอบความรวมมืออนุภูมิภาค : ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
และเศรษฐกิจ และความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เปนตน รวมท้ังประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบถึงประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรับ 

-  เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือเรียนรูและแลกเปลี่ยน
องคความรูและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากล 

• เปาหมายของแผนยอย  
- ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับตางประเทศ  

เพ่ือรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 
- ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการ 

และความเชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเนนนวัตกรรมดีข้ึน 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- สงเสริมความรวมมือดานการเงินการคลังระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของภายในประเทศ ทําใหประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงความรวมมือดังกลาวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
และนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต 

- ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามมาตรฐานสากลดานการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินของประเทศไทย (Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) 

- มีบทบาทท่ีแข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
กรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้ 

 จัดทําทาทีของประเทศไทยในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการ
ดานการเงินภายใตกรอบเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินตาง ๆ อาทิ กรอบอาเซียน ความตกลง RCEP 
เพ่ือผลักดันใหเกิดการเขาสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคาบริการดานการเงินระหวางกัน และเพ่ือ
สนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิกในภูมิภาค 

 จัดทํารูปแบบการลดภาษีและขอเสนอแนะการเปดตลาด
สินคาสําหรับการเจรจาเปดเสรีการคาสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรีตาง ๆ อาทิ RCEP ความตกลงการคา
เสรีไทย-ตุรกี ความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลงการคาเสรีไทย-ศรีลังกา เพ่ือเปนการลดตนทุน
สินคาและวัตถุดิบนําเขาของผูประกอบการและเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการไทย 

- สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของประเทศ
เพ่ือนบานซ่ึงจะสามารถเชื่อมโยงกับประเทศไทยได ท้ังดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว และการเดินทาง  

(3) ประเด็น การเกษตร 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- ขยายระบบประกันภัยพืชผลใหครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศและพ้ืนท่ีประเทศ  

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  

- การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

• แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัย

สินคาเกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรท่ีมาตรฐานและครบวงจร  
ท้ังเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรท่ีมุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร รวมท้ังการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการ
จัดการปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน อาทิ 
เสถียรภาพราคาสินคา กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความม่ันคงอาหาร โดยกําหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสํารองอาหารใน
ภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมท้ังใหเกษตรกรและผูใชประโยชนสามารถเขาถึง
ขอมูลไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร 
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• เปาหมายของแผนยอย  
- ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ขยายระบบประกันภัยพืชผลใหครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศและพ้ืนท่ีประเทศ  

(4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรมและบริการ 
- ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
- โรงงานไพ กรมสรรพสามิต เตรียมความพรอมรองรับการเปนผูนํา

ดานสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ โดยการจัดทํา“แผนการกอสรางอาคารโรงพิมพ 
ปรับปรุงภูมิทัศน และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต” เพ่ือดําเนินกิจกรรมผลิตและจัดหา
เครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภทและบริการเก่ียวเนื่อง เพ่ือรองรับการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิต 
ซ่ึงเปนการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ทําใหเกิดเสถียรภาพทางการคลังของรัฐ 
เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการ และพัฒนาศักยภาพทางดานเศรษฐกิจอยางของไทยอยางเขมแข็งได ท้ังนี้ 
แผนการดําเนินงานดังกลาว เปนปจจัยหลักท่ีจะผลักดันใหโรงงานไพฯ กาวสูธุรกิจสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลง
และดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นอยางเต็มรูปแบบเพ่ือสรางรายไดอยางยั่งยืน 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
- ยกระดับความสามารถของผูผลิต ผูพัฒนา และผูออกแบบและ

สรางระบบของไทยใหมีความสามารถในการแขงขันในดานตาง ๆ มากข้ึน เชน การสรางและบริหารหวงโซ
มูลคาระดับโลก การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นสวน และอุปกรณอยางเพียงพอ การบริหารจัดการองคกร การตลาด 
และการเขาถึงแหลงเงินทุน เปนตน และใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ รวมถึงการสรางโมเดลในการทําธุรกิจใหมในอนาคต 

• เปาหมายของแผนยอย  
- อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- โรงงานไพ กรมสรรพสามิต เตรียมความพรอมรองรับการเปน

ผูนําดานสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ โดยพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ เชน 
การปรับปรุงอาคารสถานท่ี การพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาดานบุคคลากร เพ่ือพรอม
การกาวธุรกิจการใหบริการดานดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นใหกับกรมสรรพสามิตและหนวยงานของรัฐอยางเต็ม
รูปแบบในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 
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 (7) ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- สงเสริมการพัฒนากระบวนงานศุลกากรใหสามารถเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางหนวยงานไดมากข้ึน เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ และลดตนทุน เวลา  
ของระบบงานโลจิสติกสท่ีเก่ียวของกับกระบวนงานศุลกากร 

- พ.ร.บ. การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  
ไดกําหนดนโยบายของรัฐท่ีชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมี
มาตรการสงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม โดยมุงเนนการใชความเชี่ยวชาญ 
และนวัตกรรมของเอกชนรวมท้ังการถายทอดความรูดังกลาวไปยังหนวยงานและบุคลากรของภาครัฐ สงผลใหเกิด
โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบรรลุเปาหมายการลงทุนจากความรวมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท และทําให
ความสามารถในแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

• แนวทางการพัฒนา  
- ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง พัฒนาระบบขนสง

สาธารณะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมท้ังเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนท่ีพิเศษ  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในสถานีเพ่ือรองรับการเดินทางของคนทุกกลุม และยกระดับการพัฒนาสถานีใหเปนศูนยกลางการเดินทาง
ของพ้ืนท่ีภายใตแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนสงมวลชน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการใชโครงสราง
อัตราคาโดยสารรวมและบัตรโดยสารรวมในระบบขนสงสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเดินทางจากรถสวนบุคคลมาใชระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

- พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนสงทุกรูปแบบ 
และฐานขอมูล เพ่ือนําไปสูการควบคุมส่ังการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะท้ังในระดับพ้ืนท่ี 
และระดับประเทศ พรอมท้ังพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดานคมนาคม เพ่ือใหประชาชน
ผูใชบริการสามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนคาใชจายและระยะเวลาท่ีใชการเดินทางและขนสงสินคา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกส 
ในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดรับกับความตองการการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอ 
และสอดรับกับรูปแบบการคาระหวางประเทศในอนาคต  นําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหาร
จัดการท้ังในสวนของการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน กระบวนการโลจิสติกสและการใหบริการโลจิสติกส 
อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนสง ระบบการตรวจสอบรถเท่ียวเปลา การพัฒนาความรวมมือดานการขนสง
ขามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบเชื่อมโยง
หนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
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• เปาหมายของแผนยอย  
-  ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวม 

ในประเทศลดลง 
- ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากรเพ่ือพัฒนาการ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหมีความรวดเร็วข้ึนบนพ้ืนฐานความเปนไปได 
ของกฎหมาย เพ่ือชวยลดตนทุนโลจิสติกสในสวนของกระบวนงานศุลกากร  

- พ.ร.บ. การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  
ไดกําหนดนโยบายของรัฐท่ีชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ทําใหเกิด
โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพในดานตาง ๆ เชน ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 
ดานพลังงาน และดานดิจิทัล เพ่ิมสูงข้ึน พรอมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน  ท้ังนี้ การลงทุน
จากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 
มุงเนนการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานใน 11 กิจการ ไดแก (1) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนสง
ทางถนน (2) รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง (3) ทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ (4) ทาเรือ การขนสง
ทางน้ํ า  (5 )  การจัดการน้ํ า  การชลประทาน การประปา การบํ าบัดน้ํ า เสี ย  (6 )  การพลั ง งาน  
(7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร (8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข (9) โรงเรียน การศึกษา (10) ท่ีอยูอาศัย
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู มีรายไดนอยหรือปานกลาง ผูสูงวัย ผูดอยโอกาส หรือผู พิการ  
(11) ศูนยนิทรรศการและศูนยการประชุม 

(8) ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาท

ตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- สนับสนุนทางการเงิน บริหารความเสี่ยงดานการสงออก 

และการลงทุนในตางประเทศ แกผูสงออก ผูนําเขา นักลงทุนไทย 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 
- การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน  
- การสรางโอกาสเขาถึงตลาด  
- การสรางระบบนิเวศนท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม  

• แนวทางการพัฒนา  
- สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึง

แหลงเงินทุนท่ีเปนนวัตกรรมรูปแบบใหม ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและนาเชื่อถือท้ังใน 
และตางประเทศ  พรอมท้ังพัฒนาสภาพแวดลอมและกฎหมายท่ีเอ้ือตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหม ๆ 
และบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงิน
ของประเทศ 
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- พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินท้ังตลาดเงิน ตลาดทุน  
และการประกันภัย รวมท้ังสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตาง ๆ  สรางบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงิน 

- สรางความพรอมของผูประกอบการในการออกไปลงทุน 
ในตางประเทศท้ังในดานองคความรูเก่ียวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือขายพันธมิตรการคาการลงทุน  
และกฎระเบียบดานการคาการลงทุนของประเทศเปาหมาย รวมท้ังพัฒนาแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญท่ีมี
ศักยภาพสําหรับสินคาและบริการของไทย เชน จีน และอินเดีย เปนตน และสงเสริมการใชประโยชน 
จากขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศดานการคาและการลงทุนท่ีมีอยู ตลอดจนสงเสริมการคา 
และการบริการชายแดนเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

- พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา  
ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา รวมท้ัง
มาตรการกีดกันทางการคารูปแบบใหม ๆ เพ่ือใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือท่ีพรอมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม และสราง
ความตระหนักรูของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความทาทายจากความเสี่ยงท้ังจากปจจัยดานวัฏจักร
และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง เพ่ือใหสามารถปรับตัวไดทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย  
- สินเชื่อธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึน 
- มูลคาการระดมทุนผานตลาดทุนของกิจการท่ีเริ่มตั้งตน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมข้ึน 
- การขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เพ่ิมข้ึน 
- ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศ 

ของประเทศไทยดีข้ึน 
- อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีตอวิสาหกิจและผูประกอบการ

ดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- สนับสนุนทางการเงิน บริหารความเสี่ยงดานการสงออก 

และการลงทุนในตางประเทศ แกผูสงออก ผูนําเขา นักลงทุนไทย 

(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดไดรับการยกระดับ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- อํานวยความสะดวกในการผานแดน 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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• แนวทางการพัฒนา  
- สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการ

ลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยใหสิทธิประโยชนท้ังทางดานภาษีและมิใชภาษีเพ่ือจูงใจใหเกิดการ
ลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพของศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการใหมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
ในพ้ืนท่ี และพัฒนาดานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน 

- สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ตามศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม 
รวมท้ังยกระดับความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการคา การลงทุน และการทองเท่ียว  
และเปนพ้ืนท่ีหลักในการขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจน
พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนใหมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม 

• เปาหมายของแผนยอย  
- การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- พัฒนาดานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวก

ในการผานแดน 
- นําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการ

พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุน การสงออก และการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาค 

(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล 

ท้ังดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- สงเสริมและพัฒนาระบบการออมเพ่ือสรางหลักประกัน 

ความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณ 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ 

• แนวทางการพัฒนา  
- สงเสริมและพัฒนาระบบการออม เพ่ือสรางหลักประกัน 

ความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณและหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคลองกับความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

• เปาหมายของแผนยอย  
- ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการ

ดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- เพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) จากกลุมเปาหมาย

แรงงานนอกระบบท่ัวประเทศกวา 20 ลานคน 

(13) ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเปนอยูดีเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
-  ส ง เสริมใหประชาชนหันมาบริ โภคสินค า ท่ีดีตอสุขภาพ 

เพ่ิมมากข้ึน สงเสริมใหผูผลิต ผลิตสินคาท่ีดีตอสุขภาพของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุม

ปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 

• แนวทางการพัฒนา  
- กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคาม 

สุขภาวะ โดยผลักดันการสรางเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายท่ีใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือลดภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

• เปาหมายของแผนยอย  
- ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ  

มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคท่ีสามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบมเพาะ
จิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ออกมาตรการภาษีสรรพสามิตเพ่ือจํากัดการบริโภคสินคาท่ีสงผล

กระทบตอสังคมและเปนอันตรายตอสุขภาพและสินคาท่ีไมจําเปนตอการดํารงชีวิต และเพ่ือสงเสริม 
ใหประชาชนบริโภคสินคาท่ีมีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน 

(15) ประเด็น พลังทางสังคม 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยการสรางท่ีพักอาศัย 

พรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีมีระบบการดูแลสุขภาพ 
และสวัสดิการอ่ืน ๆ แบบครบวงจร 
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- สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปน 
และประโยชนของการประกันภัย ตลอดจนสามารถเลือกใชประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
และวางแผนทางการเงินใหกับชีวิตและทรัพยสินตลอดชวงชีวิตไดอยางเหมาะสม รวมท้ังสรางความเชื่อมั่น
ของประชาชนท่ีมีตอการประกันภัย 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

• แนวทางการพัฒนา  
- เรงสงเสริมการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพ่ือใหสูงวัยในทุกมิติ

อยางมีคุณภาพ โดยการสรางความตระหนักและการเตรียมการเม่ือยามสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมใหผูท่ีจะเปน
ผูสูงอายุในอนาคตไดมีการเตรียมการใหพรอมท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม และเปน
ผูสูงอายุท่ีมีกําลัง มีแรง มีความม่ันคงทางรายได และพ่ึงพาตนเองได 

- เ พ่ิมบทบาทภาคสวนอ่ืน ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย 
สนับสนุนใหสังคมและภาคสวนอ่ืน ๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณคาของผูสูงอายุ และกอใหเกิดการปรับเปลี่ยน
มุมมองและทัศนคติของสังคมและภาคสวนอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติกับผูสูงอายุ พรอมท้ังสงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุ ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมทางสังคม จัดเตรียม
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุและทุกชวงวัยใหสามารถใชรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

• เปาหมายของแผนยอย  
- ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัย

อยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
- ผูสูงอายุมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยการสรางท่ีพักอาศัย

พรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีมีระบบการดูแลสุขภาพ 
และสวัสดิการอ่ืน ๆ แบบครบวงจร 

- สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปน 
และประโยชนของการประกันภัย ตลอดจนสามารถเลือกใชประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
และวางแผนทางการเงินใหกับชีวิตและทรัพยสินตลอดชวงชีวิตไดอยางเหมาะสม รวมท้ังสรางความเชื่อมั่น
ของประชาชนท่ีมีตอการประกันภัย 

(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึนอยางกระจาย 

และอยางตอเนื่อง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- สถาบันการเงินประชาชนจะชวยคุมครองและดูแลใหประชาชน

ไดรับการบริการทางการเงินท่ีโปรงใสและไดมาตรฐาน เพ่ือใหประชากรผูมีรายไดนอยท่ีกระจายอยูตามภูมิภาค
ตาง ๆ สามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางท่ัวถึง 
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- พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนท่ีชวยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการทางการเงินและแหลงทุนดวยตนทุนท่ีเหมาะสม 

- ชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางเปนระบบ เพ่ือให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีภูมิคุมกัน ไมกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 
- การสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

• แนวทางการพัฒนา  
- เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย 

เพ่ือยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู  
ท้ังทางดานเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ท่ีสอดคลอง 
และจําเปนตอการยกระดับเปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถ
แขงขันได สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับองคความรู 
ท่ีสรางข้ึนใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

- บริหารจัดการหนี้สินอยางย่ังยืน โดยการสรางภูมิคุมกัน 
ทางการเงินใหกับประชากรท่ีมีรายไดนอยผานการสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสงเสริมความรูและวินัยทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน นําไปสูการออมเพ่ือเปนทุนและหลักประกัน
ในการลงทุน พัฒนามาตรการแกปญหาหนี้นอกระบบอยางยั่งยืนและปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับ
ศักยภาพในการชําระหนี้เพ่ือปองกันหนี้เสียท่ีอาจสงผลตอความนาเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหลงทุน 

- สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหลงทุน
ใหกับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการทําหนาท่ีเปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูระดมเงินทุนและผูลงทุน ผานเครื่องมือทางการเงินท่ีหลากหลายท่ีสามารถ
พัฒนาข้ึนใหมีความเหมาะสมกับความตองการระดมทุนในจํานวน เง่ือนไขเวลา และตนทุนท่ีเหมาะสมกับ
ความตองการของผูระดมเงินทุนและชุมชน รวมท้ังสงเสริมใหมีกลไกการเปดเผยขอมูลและกลไกราคา  
ท่ีสามารถชวยให ชุมชนสามารถระดมเงินทุนท่ีเหมาะสมกับความตองการ พัฒนาระบบกํากับ/ระบบมาตรฐาน
บัญชี การใชรูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจชุมชน 
รวมท้ัง การสงเสริมใหธนาคารเฉพาะกิจท่ีมีอยูในปจจุบันสามารถยกระดับเปนพ่ีเลี้ยงสนับสนุนดานเงินทุน 
และบริหารสภาพคลอง 

- พัฒนากลไกการใชประโยชนท่ีดินสาธารณะ โดยการพัฒนา
ฐานขอมูลท่ีดินใหมีความครอบคลุมท้ังประเทศ โดยแยกตามประเภทการใชประโยชน ผูครอบครอง ท่ีมีความ
ทันสมัย โดยใหเปนขอมูลสาธารณะท่ีเปดเผยและสามารถสืบคนได พัฒนากลไกเพ่ือทําหนาท่ีรับฝากท่ีดิน 
จากเอกชนและนํามาหมุนเวียนสรางประโยชนโดยใหผูมีรายไดนอย รวมท้ังปรับระบบการบริหารจัดการท่ีดินของ
รัฐท้ังในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม และท่ีสาธารณะ เพ่ือใหเกิดผลิตภาพของการใชประโยชนท่ีดินท่ีสูงข้ึน 

• เปาหมายของแผนยอย  
- ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 
- ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
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- กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- สถาบันการเงินประชาชนชวยแกไขปญหาดานการเงินของคน 

ในชุมชนโดยเฉพาะในกลุมคนท่ีไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน ใหสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน 
ไดสะดวกยิ่งข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากมากข้ึน 

- พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนท่ีชวยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการทางการเงินและแหลงทุนดวยตนทุนท่ีเหมาะสม 

- ชวยเหลือและแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางเปนระบบ เพ่ือให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีภูมิคุมกัน ไมกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก 

 (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคม

เพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- แรงงานในระบบไดมีการออมเพ่ิมเติมในระดับท่ีเหมาะสม และมี

รายไดหลังเกษียณท่ีเพียงพอในการดํารงชีพ 
- จัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอยเพ่ือใหหนวยงานสามารถ

เชื่อมโยงระบบขอมูลสวัสดิการรายบุคคลข้ึนได และใชเปนเครื่องมือในการชี้เปาจัดสรรสวัสดิการ 
- นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยสามารถเขาถึงการศึกษา

ไดอยางท่ัวถึงโดยผานเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
- ใหสินเชื่อปลอยใหมภายใตโครงการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแหงรัฐ 

(โครงการบานลานหลัง)  

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- มาตรการแบบเจาะจกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 
- การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 

สังคมและสุขภาพ 

• แนวทางการพัฒนา  
-  สร างหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน  ส ง เสริม 

และสนับสนุนใหเกิดความตระหนักของการทํางานท่ีมีคุณคา ท่ีสามารถตอบสนองความตองการเก่ียวกับชีวิต
การทํางานของมนุษยได โดยสงเสริมใหแรงงานมีโอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การไดแสดงออก  
การไดรับการยอมรับ ความม่ันคงของครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม และการมีความ
เทาเทียมทางเพศ และสงเสริมใหมีกลไกพิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
ของแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ท้ังแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนาทักษะใหสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมท้ังการสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน ท้ังแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ เพ่ือใหกําลังแรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคมอยางท่ัวถึง รวมถึงการสงเสริม
ใหมีการจางงานผูสูงอายุเพ่ือยืดชวงเวลาท่ีผูสูงอายุจะสามารถทําประโยชนสรางสรรคท้ังดานเศรษฐกิจ 
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และสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองดานรายได รวมท้ังยังเปนทางเลือกท่ีสําคัญ ท่ีจะชวยบรรเทา
ปญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงานอีกดวย 

- จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย 
โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เพ่ือให
สามารถใหความชวยเหลือกับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและครอบคลุมครบกลุม อาทิ ท้ังเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
ผูมีความบกพรองทางรางกาย เหยื่อของความรุนแรงตาง ๆ และการคามนุษย แรงงานในภาคการผลิตท่ีมี
ความเสี่ยง ผูติดเชื้อ และบุคคลท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ 

- สงเสริมและจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมใหประชากร
กลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก-เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพ่ือใหเขาถึง
บริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม และสงเสริมความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย ขยายฐานความ
คุมครองทางสังคม 

• เปาหมายของแผนยอย  
- คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง

ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
- มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย 

ท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- แรงงานในระบบไดมีการออมเพ่ิมเติมในระดับท่ีเหมาะสม และมี

รายไดหลังเกษียณท่ีเพียงพอในการดํารงชีพ 
- จัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอยเพ่ือใหหนวยงานสามารถ

เชื่อมโยงระบบขอมูลสวัสดิการรายบุคคลข้ึนได และใชเปนเครื่องมือในการชี้เปาจัดสรรสวัสดิการ 
- นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยสามารถเขาถึงการศึกษา

ไดอยางท่ัวถึงโดยผานเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
- ใหสินเชื่อปลอยใหมภายใตโครงการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแหงรัฐ 

(โครงการบานลานหลัง)  

(18) ประเด็น การเติบโตอยางย่ังยืน 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- สนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมผลิตสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพ่ือดูแลสภาพแวดลอมของประเทศไทยใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

• แนวทางการพัฒนา  
- สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน โดยพัฒนาและสงเสริม

โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีชวยสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตวและ
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ประมง ตลอดหวงโซคุณคา และ กําหนดใหผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม 
และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม พัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวท่ียั่งยืน เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีมาตรฐานตามแนว
ทางการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดยสงเสริมท้ังอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและประโยชน
สูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ังการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ ท้ังดาน
การพัฒนาเครือขายท่ีประกอบดวย สมาชิกจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล โดยการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือ
กระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน 

• เปาหมายของแผนยอย  
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- ใชมาตรการภาษีเพ่ือจํากัดการบริโภคสินคาท่ีสงผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมและสงเสริมใหประชาชนเลือกใชสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (หลัก) 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดวยการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกตใช 
- บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ

ผูใชบริการ  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- บริหารจัดการดานการคลังใหเปนไปตามกรอบวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐ เพ่ือใหฐานะการคลังของประเทศเสถียรภาพและยั่งยืน  
- จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางสําเร็จ 
- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการทํางาน  

การใหบริการประชาชน รวมถึงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
- การพัฒนาบริการประชาชน  
- การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
- การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- การปรับสมดุลภาครัฐ 
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• แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตใช ต้ังแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว 
โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบท่ีเปน
สากล เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด 

- รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดย
รักษาวินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลาง
และระยะยาว ดําเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังท่ีโปรงใส ยืดหยุน รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน  
และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก 
รวมท้ังสอดรับกับบริบทและโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินท้ังตลาด
เงิน ตลาดทุน และการประกันภัย สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมา
ใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงิน ใหเปนมาตรฐานสากล 
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความม่ันคงและปลอดภัยของระบบการชําระเงิน
หลักของประเทศ 

- พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง 
เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบได กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง 
โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนา
นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยง
การทํางานและขอมูลระหวางองคกรท้ังภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรม
ดิจิทัลท่ีภาครัฐสามารถใชรวมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเพ่ือใหภาคธุรกิจ 
และผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติ
และกรอบความคิดในการทํางานเพ่ือใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุก
และมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรม
และเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทําท่ีถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน 
ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐท่ีกลายืดหยัดในการกระทําท่ีถูกตอง 
และมีพฤติกรรมการปฏบิัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• เปาหมายของแผนยอย  
- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ

คลองตัว 
- งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  
- หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
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- บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

- เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- บริหารจัดการดานการคลังใหเปนไปตามกรอบวินัยการเงิน 

การคลังของรัฐ เพ่ือใหฐานะการคลังของประเทศเสถียรภาพและยั่งยืน  
- จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางสําเร็จ 

- สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการทํางาน  
การใหบริการประชาชน รวมถึงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 

 (21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- นําโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure 

Transparency Initiative : CoST) มาปรับใชในโครงการกอสรางภาครัฐไทย เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันในการกอสรางภาครัฐโดยยึดหลักท่ีมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 

- นําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใชในการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซ้ือจัดจาง 
รวมท้ังเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา  
- สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ

ใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย 
โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร 
โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงาน
ภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

- ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานท่ีโปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดข้ันตอน
กระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสราง
ความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐท้ังระบบ โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลท่ีมีการกําหนดกฎเกณฑ 
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กติกา กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใช
งบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมี
การตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซ่ึงรวมถึงการมีกลไกท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการทํางานของรัฐ 
และประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง 
และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีอยูใกลตัว โดยมีมาตรกาสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสท่ีสามารถสราง
ความเชื่อม่ันและม่ันใจใหกับผูใหเบาะแส 

• เปาหมายของแผนยอย  
- คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- นําโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (Infrastructure 

Transparency Initiative : CoST) มาปรับใชในโครงการกอสรางภาครัฐไทย เพ่ือเปนเครื่องมือในการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันในการกอสรางภาครัฐโดยยึดหลักท่ีมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 

- นําขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใชในการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ และยกระดับความโปรงใสของโครงการจัดซ้ือจัดจาง 
รวมท้ังเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด 

(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  
- กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการ

พัฒนาประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  
- ปรับปรุงระเบยีบใหทันสมัย 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  
- การพัฒนากฎหมาย 

• แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ  

ใหสอดคลองกับบริบทและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจําเปน 
และความเหมาะสมของกฎหมายท่ีมีอยูทุกลําดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิก
กฎหมายท่ีมีเนื้อหาไมจําเปนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหกฎหมายชวยสรางสรรค 
ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับ
ขอตกลงระหวางประเทศท่ีเปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ใหเอ้ือตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการใชนวัตกรรมท้ังใน
ภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เอ้ือตอการประกอบธุรกิจท้ังในและตางประเทศท้ัง
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการทองเท่ียว โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุง
แกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

- สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการ
กฎหมาย สนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตาม



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕65) ของกระทรวงการคลัง ๒๖ 

กฎหมายเพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการทาง
กฎหมายโดยเพ่ิมชองทางการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือใหกฎหมายเปน
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวม 

• เปาหมายของแผนยอย  
-  กฎหมายไม เป น อุปสรรคต อการ พัฒนาภาครั ฐ 

และภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมายท่ีมุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศ
โดยท่ัวถึง 

- การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคา
ทางเศรษฐกิจ ท่ัวถึง ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
- มีการปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบใหทันสมัย สอดคลอง

กับบริบทในปจจุบัน 

 

--------------------------- 
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2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ  

2. ดานการบริหารราชการแผนดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบ
โจทยชีวิตประชาชน 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการท่ีเร็วข้ึน งายข้ึน 
และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 

แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุ มัติ /อนุญาตจากภาครัฐ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 

1.1 ปรับปรุงกระบวนการและลดข้ันตอนการใหบริการท่ีกระทบตอชีวิต
และความเปนอยูของประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

เปาหมายกิจกรรม  หนวยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการใหบริการประชาชน 
1.3 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการใหบริการท่ีกระทบตอชีวิต และความ

เปนอยูของประชาชน โดยเปนระบบท่ีรองรับการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือใหบริการแบบเบ็ดเสร็จได 
เปาหมายกิจกรรม หนวยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการใหบริการ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย 

และเช่ือมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงาน  และการ

บริหารราชการ 
เปาหมายแผนงาน 
1. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 
กิจกรรม 
1.1 พัฒนา หรือนําระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของ

หนวยงาน 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพ้ืนฐานของรัฐแบบรวมศูนย 

รองรับการเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน 
- พัฒนาระบบบริหารการ เ งินการคลั งภาครั ฐอย า งสมบู รณแบบ  

(New GFMIS) โดยเปนฐานขอมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time 
เปาหมายกิจกรรม ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศ 

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 : กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมี

สมรรถนะสูงพรอมขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพ่ือสรางความพรอมเชิง 

กลยุทธใหกับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
แผนงานท่ี 4 สรางวัฒนธรรม คานิยม และอุดมการณสําหรับการเปน

เจาหนาท่ีภาครัฐยุคใหมอยางตอเนื่อง 
- จัดหลักสูตรผูนําคุณธรรมท่ีเปนตัวอยาง 
- จัดกิจกรรมท่ีเนนการเปลีย่นแปลงในระดับพฤตกิรรมท่ีเปนรูปธรรม 
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เปาหมายแผนงาน ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีคานิยมและอุดมการณ
ท่ีกลายืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตองแยกผลประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการปฏิรูป การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไก
ปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

กิจกรรม  
2.1 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพการมีสวนรวมของ

ภาคเอกชนและประชาชนในการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
เปาหมายกิจกรรม  
1. มีภาคเอกชน ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมปองกันการทุจริต 

ในโครงการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
- พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 
กิจกรรม : พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพ่ือสรางความพรอมเชิงกลยุทธ

ใหกับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 4) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคน
ในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit) ท้ังนี้ โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และ
ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ เปาหมายตัวชี้วัด และประมาณการวงเงิน
งบประมาณ 

เปาหมายกิจกรรม : ภาครัฐมีกําลังคน มีทักษะและสมรรถนะท่ีทันตอการ 
เปลี่ยนแปลง ทันสมัย และเปนสากล 

3. ดานกฎหมาย 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ประเด็นการมีกลไกทางกฎหมายในการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบผูประกอบการท่ียังไมเขามาในระบบภาษีหรือมีแนวโนมหลีกเล่ียงภาษี สรางระบบการ
ประเมินภาษีท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคทางภาษีและเปนธรรม และสรางฐานขอมูลผูเสียภาษี
ท่ีถูกตอง 

ข้ันตอนการดําเนินงาน การพัฒนากฎหมาย  
กิจกรรม ตรากฎหมายท่ีมีประโยชนตอประชาชนและสังคม เนนการสราง

ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา โดยเสนอใหมีการตรากฎหมายข้ึนใหม 
เปาหมายกิจกรรม มีการจัดทําฐานขอมูลผูเสียภาษีท่ีถูกตอง และสรางระบบ 

การประเมินภาษีท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือกํากับดูแลและตรวจสอบผูประกอบการท่ียังไมเขามาในระบบภาษีหรือมี
แนวโนมหลีกเลี่ยงภาษีรวมถึงกําหนดกลไกในการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอยางเปนธรรมโดยไมเอ้ือผูมีรายได
สูง และชวยบรรเทาภาระใหกับผูมีรายไดต่ํา  เพ่ือสรางความเปนธรรมและขจัดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจใน
สวนท่ี เก่ียวของกับการภาษีอากร และเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคทางภาษีและเปนธรรม 

เรื่อง/ประเด็นปฏิรูปท่ี 10 มีกลไกสงเสริมการบังคับใชกฎหมายใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2. จัดใหมีกลไกกําหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ี
ควบคุม กํากับดูแล และบังคับการ ใหเปนไปตามกฎหมาย นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 
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- มีการกําหนดกลไกใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีควบคุม 
กํากับดูแล และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย พิจารณาใหมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใน
ดําเนินการเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ 

5. ดานเศรษฐกิจ 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

1.2) การปฏิรูปเศรษฐกิจกับการวางรากฐานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีแทจริง
ดานท่ีสาม การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ การปรับกลไกและบทบาทของภาครัฐ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  
- ประสานความรวมมือกับผูท่ีเก่ียวของ ในโลกท่ีซับซอน โจทยของประเทศ

หลายเรื่องยากข้ึน จึงจําเปนท่ีภาครัฐตองปรับบทบาทใหมีความรวมมือกับผูท่ีเก่ียวของใหมากข้ึนในทุกมิติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือระหวางสวนราชการท่ีการทํางานยังมีลักษณะแยกสวนขาดการบูรณาการ จน
ทําใหท่ีผานมาตองอาศัยการใชมาตรา 44 เพ่ือผาทางตันอยูบอยๆ หรือ ความรวมมือระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชน เพ่ือใชประโยชนจากจุดแข็งของเอกชนในดานความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพคลองตัว โดยเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ อาทิ การรวมลงทุนกับเอกชน 
(PPP) โดยเฉพาะในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยยังมีนอย หากทําสําเร็จจะลดภาระดานงบประมาณของ
ภาครัฐไดอีกทางหนึ่ง 

- การปฏิรูปหนวยบริหารสินทรัพยของภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปน
ผูครอบครอง สินทรัพยประมาณครึ่งหนึ่งของภาครัฐใหสามารถดาเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ี
ประชาชน คาดหวังท้ังในดานการบริการ และบริหารสินทรัพยในการเพ่ิมมูลคา (Value Creation) ไดตาม
ศักยภาพ จึงจาเปนตองมีการปฏิรูปใน 4 มิติสําคัญ ไดแก (1) แบงแยกหนาท่ีของผูกําหนดนโยบาย ผูกํากับ
ดูแล และ การเปนเจาของใหชัดเจน ไมขัดและไมทับซอนกัน (2) กําหนดกติการะหวางผูเก่ียวของตามหลัก
บรรษัทภิบาลท่ีดี (Good Governance) อาทิ การคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรการปองกันประชานิยม
ท่ีไมรับผิดชอบ (3) การจัดตั้งหนวยงานเจาของ (Ownership Entity) ท่ีทาหนาท่ีปกปองรักษาและเพ่ิมมูลคา
สินทรัพยของ รัฐวิสาหกิจแทนประชาชน และ (4) การกํากับดูแลดวยกลไกตลาดท่ีมีความเทาเทียม 
(Competitive Neutrality) ไมบิดเบือน และดาเนินการอยางมีพลวัตและตอเนื่อง 

กิจกรรม 
ผลักดันใหมีการประกาศใช พ.ร.บ. การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ..... 
เปาหมายกิจกรรม มีการจัดตั้งหนวยงาน เจาของแทนประชาชน ดูแล

บริหารสินทรัพยใหเพ่ิมมูลคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
1.2 การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional Integration) 
5. Borderless Trade : ขจัดอุปสรรคทางการคา 
ข้ันตอนการดําเนินการ 1. พัฒนาเมืองการคาชายแดน 
เปาหมาย 1. เพ่ือใหเมืองการคาชายแดนกลายเปนหนาดานสําคัญในการคา 

โดยมีโครงสรางพ้ืนฐานพรอม และมีข้ันตอนทางศุลกากรท่ีสะดวกรวดเร็ว 
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เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูประบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
การใชมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน มี 2 แนวทางไดแก 1. การปฏิรูประบบการบริหาร
จัดเก็บภาษีโดย 260 พิจารณาปรับโครงสรางหนวยงานจัดเก็บภาษีโดยองคกรจัดเก็บภาษีก่ึงอิสระ (Semi-
Autonomous Revenue Agency: SARA) และ 2. ปรับปรุงระบบภาษี โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเพ่ือใหกลุมผูมีรายไดสูงมีสวนรับผิดชอบในการชําระภาษีเพ่ิมข้ึน 

กิจกรรม ศึกษาปรับโครงสรางหนวยงานจัดเก็บภาษีโดยองคกรจัดเก็บภาษี
ก่ึงอิสระ (Semi-autonomous Revenue Agency: SARA) และการปรับปรุงระบบภาษี 

เปาหมายกิจกรรม  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี สรางความโปรงใส
และสรางขวัญกําลังใจในการเสียภาษี  อํานวยความสะดวกแกผูเสียภาษี และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษี 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2. การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโต
อยางมีสวนรวม 

1. ระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา: พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา 

แนวทางการดําเนินการ  ขยายระบบประกันภัยพืชผลใหครอบคลุมพืช
เศรษฐกิจของประเทศและพ้ืนท่ีประเทศ สวนหนึ่งผานการสนับสนุนสินเชื่อแบบมีประกันภัยจากภาครัฐ 

เปาหมาย 1. มีระบบประกันภัยพืชผลครอบคลุม 80% ของพ้ืนท่ี และ
ผลิตภัณฑภายใน 5 ป เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญารับรูและสามารถใชประโยชนจากกลไกคุมครอง
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาตั้งแตระดับของการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต  

2.2 การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน 
วิธีการท่ี 1. การสรางความเขมแข็งใหแกระบบสถาบันการเงินชุมชน 
ข้ันตอน 1. จัดตั้งโครงขายสถาบันการเงินประชาชน 
แนวทางดําเนินการ  
แผนแมบท: จัดทําแผนแมบทสําหรับโครงขายสถาบันการเงินประชาชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ธนาคารผูประสานงานจัดทําและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการใหบริการทางการเงิน 
เปาหมาย 1. มีการจัดตั้งโครงขายสถาบันการเงินประชาชนภายในไตรมาส 1 

ของป 2561 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3. การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ 

การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ [การปฏิรูปหนวยงานบริหารสินทรัพยของ
ภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) โปรงใสไมทุจริต สามารถบริหารทรัพยสินใหเกิดมูลคาและประโยชนสูงสุด] 

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  กองทุนฯ ดําเนินการโดยมีความ
สอดคลองกับ Deming Cycle ดังนี้ Plan ผานคณะกรรมการกํากับ/คณะกรรมการลงทุน – Do ผานคณะกรรมการ
ลงทุนและบริษัทจัดการฯ – Check/Act ผานคณะกรรมการท้ังสอง รวมกับกระทรวงการคลังโดย สคร. 

เปาหมาย ปรับบทบาทจาก “ผูกํากับดูแล” ใหเปน “ผูสนับสนุน” โดย  
1. ภาครัฐตองคํานึงถึง “ประสิทธิภาพ” และ “ความยั่งยืน” มากข้ึน 2. ตองโปรงใส 3. กระจายอํานาจ 
ใหทองถ่ินตัดสินใจมากข้ึน 4.ประสานความรวมมือกับผูท่ีเก่ียวของ 
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6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : 5. ส่ิงแวดลอม 
เปาหมาย 2. การผลิตและการบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสู

การเจริญเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 3.3 กําหนดกลไกท่ีเหมาะสมในการสรางแรงจูงใจ

เชิงเศรษฐศาสตรใหภาคเอกชน  ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

7. ดานสาธารณสุข 

ประเด็นปฏิรูปท่ี  7. การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 
เปาหมาย  3.  อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 75 ป (HALE) 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 10 กิจกรรมท่ี 1 กําหนดสิทธิประโยชนสําหรับคนไทย 

ทุกคน รวมท้ังมีการประมาณการคาใชจายตามชุดสิทธิประโยชน รวมถึงแหลงเงินสําหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. ปรับปรุงแบบและขอความมาตรฐานสําหรับสัญญาประกันสุขภาพ

รวมกับภาคธุรกิจประกันภัย 
2. กําหนดความคุมครองประกันสุขภาพสําหรับชุดสิทธิประโยชนเสริม 2 

(ประกันสุขภาพเอกชน) ข้ันตอนนี้จะดําเนินการตอเม่ือไดมีการกําหนดสิทธิประโยชนหลักดานประกันสุขภาพ
และกําหนดชุดสิทธิประโยชนเสริม 1 ชัดเจนแลว 

กิจกรรม 
การปรับปรุงแบบและขอความมาตรฐานสําหรับสัญญาประกันสุขภาพ

ภายใตกิจกรรมท่ี 1 กําหนดสิทธิประโยชนสําหรับคนไทยทุกคน รวมท้ังมีการประมาณการคาใชจายตามชุด
สิทธิประโยชน รวมถึงแหลงเงินสําหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ 

เปาหมายกิจกรรม มีสัญญาประกันสุขภาพ ฉบับมาตรฐานท่ีประสานสิทธิกับ
ชุดสิทธิประโยชนหลักและชุดสิทธิประโยชนเสริม 1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการคุมครองตามสัญญาประกัน
สุขภาพท่ีเกินสิทธิจากภาครัฐ และนายจาง และลดภาระของภาครัฐท่ีตองดูแลในสวนนี้ 

9. ดานสังคม 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุน
เพ่ือสังคม 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
-  ปรับปรุงรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ  การอํานวยความสะดวก 

แกกลุมเปาหมาย 
-  ใหคณะกรรมการ กอช. จัดทําแผนปรับปรุง การบริหารงานองคกร  

เพ่ือใชเปนแนวทางดําเนินการ หรือนําเสนอ ครม. กรณีท่ีมี ความจําเปน 
-  คณะกรรมการ กอช. และ กอช. เปนผู ดํ า เนินการร วมกับ กค.  

และหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
กิจกรรมท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
เปาหมายกิจกรรม  
1. ประชาชนท่ีเปนกลุมอาชีพนอกระบบเขามาเปนสมาชิก กอช. เพ่ิมข้ึน 
2. สมาชิก กอช. ไดรับสิทธิประโยชน ท่ีคุมคาและเหมาะสม 
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กิจกรรมท่ี 3. ปรับปรุงสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากสวัสดิการตาง ๆ ใหเหมาะสม
และเปนธรรม 

วิธีการ ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายและอนุบัญญัติจากระบบสวัสดิการท่ีมี
อยู เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและเปนธรรมกับผูรับสวัสดิการ 

ข้ันตอน  
1. ใหกระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการรวมกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือศึกษา

หลักการ และนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
2. เม่ือ ครม. อนุมัติแลว ใหหนวยงานเจาของเรื่อง 
กลไกและการปรับปรุงกลไก ใหกระทรวงการคลังเปนเจาของเรื่อง พิจารณา

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
และกองทุนการออมตาง ๆ แกกฎหมายและอนุบัญญัติตาง ๆ ใหเปนไปตามมติ ครม. และข้ันตอนทางนิติบัญญัต ิ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : กลุมผูเสียเปรียบในสังคม 
เปาหมาย ปลดล็อคขอจํากัดตางๆ อันเปนอุปสรรคของกลุมผูเสียเปรียบ 

ในสังคม เพ่ือใหสามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโอกาสอยางเสมอภาค ในการเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน บริการ

สาธารณะของรัฐและโอกาสในการประกอบอาชีพ สรางรายไดใหตนเอง และสามารถสรางผลิตภาพใหแกสังคมได 

กิจกรรม ปฏิรูประบบขนสงสาธารณะไมใหเปนอุปสรรคเพ่ือคนท้ังมวล 

(Design for All) ท่ียึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ตอคนทุกกลุมทุกวัย และปฏิรูประบบ

โครงสรางพ้ืนฐานและบริการขนสงสาธารณะทุกระบบ 

วิธีการ ผลักดันโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการขนสงสาธารณะ

ทุกระบบ รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชน ทางเทา ขอมูลขาวสารสนเทศ เปนตน เพ่ือไมใหเปนอุปสรรค 

ตอคนทุกกลุมทุกวัย (เพ่ิมจากโครงการ“ศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) 

บนท่ีราชพัสดุ กรมธนารักษ) 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4. ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง 
กิจกรรมท่ี 5. การปฏิรูประบบการสรางเสริมชุมชนเขมแข็งเชิงประเด็น 

และกลไก: เศรษฐกิจชุมชน 
วิธีการท่ี 1. จัดทํา พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน 
ข้ันตอน เรงรัดการนําราง พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชนท่ีดําเนินการ 

ตามขอเสนอของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นําเขาสู
กระบวนการนิติบัญญัติ 

เปาหมาย มีกลไกหนุนเสริมความเขมแข็งของการออมและเปนแหลงทุน 
โดยชุมชนเพ่ือชุมชน รวมท้ังพัฒนาระบบพันธมิตรชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการการเงินชุมชน 

11. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : ดานการปองกันและเฝาระวัง 
กลยุทธท่ี 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน

การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมข้ันตอนการ
ดําเนินงาน : เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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กิจกรรม 
1) จัดการฝกอบรมเจาพนักงานของรัฐ 
2) ใหเรงรัดสนับสนุนการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและศาสตรพระราชา โดยมีชุมชน (หมูบาน) ศาสนสถาน (วัด โบสถ มัสยิด) และหนวยการศึกษา (บวร) 
เปนแกนการขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนขององคกร – มูลนิธิฯ ท่ีมีเจตนาตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหเกิด
หมูบานชอสะอาดกระจายอยูท่ัวประเทศ 

เปาหมายกิจกรรม : ประชาชนมีความรูเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมท้ังมีกฎหมายในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเปนพลังในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ดานการปองปราม (1) 
กลยุทธ ท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ

ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอย ปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

- ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีของรัฐมีคุณธรรมความซ่ือตรง (Integrity)  
โดยเนนความซ่ือตรง ตอหนาท่ี (ซ่ือสัตยสุจริต วิริยะอุตสาหะ ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายอยางดีท่ีสุด)  
และซ่ือตรงตอประชาชน 

กลยุทธท่ี 5 ใหเจาพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหนาท่ีท่ีไดรับ 
โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง  

- หนวยงานของรัฐทุกหนวยตองปลุกจิตสํานึก จิตบริการใหกับเจาพนักงาน
ของรัฐและเนนย้ําใหตระหนักวา งานบริการประชาชนเปนหนาท่ี 

- ใหทุกหนวยงานของรัฐประกาศนโยบายไมรับประโยชนใด ๆ จากการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ดานการปองปราม (2) 
กลยุทธท่ี 3 ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ภาครัฐอยางมีประสิทธิผล 
กิจกรรม  
3.5 โครงการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐโครงการใดท่ีอยู ในความสนใจ 

ของประชาชนหรืออาจเกิดความไมโปรงใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในโครงการขนาดใหญ 
ใหนําหลักการของขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือระบบความโปรงใสในงานกอสราง (Infrastructure 
Transparency Initiative : CoST) ท่ีปราศจากการทุจริตมาใชตรวจสอบงานกอสรางภาครัฐ โดยจัดใหมีการ
เปดเผยรายละเอียดมาตรฐานการกอสรางตามคุณลักษณะของโครงการที่คลายคลึงและเทียบเคียงกันได 
เพื่อใหสามารถติดตามมาตรฐานการกอสรางโครงการที่ดําเนินการอยูเปนประจําโดยใหการกอสรางถนนท่ีมี
คุณภาพเปนโครงการนํารองเพื่อใหบุคคลภายนอกติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐและการใชเงิน
แผนดินอยางโปรงใส ท้ังนี้ ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เปาหมายกิจกรรม  
เพ่ือใหสามารถติดตามมาตรฐานการกอสรางโครงการท่ีดําเนินการ 

อยู เปนประจําโดยใหการกอสรางถนนท่ีมีคุณภาพเปนโครงการนํารองเพ่ือใหบุคคลภายนอกติดตาม 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐและการใชเงินแผนดินอยางโปรงใส ท้ังนี้ ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

1) วัตถุประสงค 

1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง
ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน 
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

1.7 เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ
ประเทศตาง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให
ประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ 
ท้ังในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

2) เปาหมายรวม  
2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  

สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย 
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส 

ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 

3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  

(๓.๑)  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
- ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจสังคม ท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 
- เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
- เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง 

เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

(๓.๒)  แนวทางการพัฒนา 
3.1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมี

รายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในดานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การ
ไดรับขยายการคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึงและ
เปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได 

3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย 
กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากร
อยางเทาเทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
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3.3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

4) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางย่ังยืน (หลัก) 

(4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
เปาหมาย : เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความ

เปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เปาหมายท่ี 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 
เปาหมายท่ี 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เปาหมายท่ี 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เปาหมายท่ี 6 เพ่ิมการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน

ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 
เปาหมายท่ี 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทาง

เศรษฐกิจสูงข้ึน 
เปาหมาย : การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐาน

ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เปาหมายท่ี 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน

และพ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 
เปาหมายท่ี 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
เปาหมายท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือใหเปนกลไก

สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

(4.2) แนวทางการพัฒนา 
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 

3.1.1 การพัฒนาดานการคลัง 
3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 

5) ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

(5.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
- ไมระบ ุ

(5.2) แนวทางการพัฒนา 
3.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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6) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(6.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
เป าหมาย ท่ี  1 ลดสัดสวนค า ใชจ ายด านบุคลากร และเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
เปาหมายท่ี 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 

(6.2) แนวทางการพัฒนา 
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได

มาตรฐานสากล 
3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย 

เปนธรรม และสอดคลองกับ ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

7) ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

(7.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
เปาหมายท่ี 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

(7.2) แนวทางการพัฒนา 
3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

8) ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

(8.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณ

ชายแดน 

(8.2) แนวทางการพัฒนา 
3.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

9) ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

(9.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
เปาหมายท่ี 1 เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ี

ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 
เปาหมายท่ี 3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน

ท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 
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(9.2) แนวทางการพัฒนา 
3.2 พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และ

โทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS 
และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส  

3.6 สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาประเทศ 

3.7 เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาท 
ท่ีสรางสรรค 

 

---------------------------  
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2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ 
นโยบายท่ี 4 นโยบายจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและ

แกไขปญหาขามพรมแดน 
นโยบายท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 
นโยบายท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
นโยบายท่ี 16 เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวาง

ประเทศ เพ่ือสงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีสรางสรรคและสันติในการอยูรวมกับประเทศเพ่ือนบานกลุมประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน และการดํารงเกียรติภูมิของชาติ 

2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  
3.4.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็ง

ของทุกภาคสวน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีกระทบกับความม่ันคง 
3.4.9 เพ่ือสงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีสรางสรรคและสันติในการอยูรวมกับ

ประเทศเพ่ือนบานกลุมประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน และการดํารง
เกียรติภูมิของชาติ 

3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
- ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 

บนฐานความไวเนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน ไมแทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน  
และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชนรวมกับประเทศอ่ืน ๆ ในดานความม่ันคง 
รวมท้ังสามารถคุมครองผลประโยชนของชาติ 

- ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต มีสวนรวม 
และมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง 

- หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชน 
ไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

4) ตัวชี้วัด 
- ระดับความสัมพันธท่ีดีดานความม่ันคงระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ  

เพ่ือผลประโยชนรวมกัน 
- คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทย 

5) กลยุทธ 
- ไมระบ ุ

 

--------------------------- 
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ (หากมี) 

 แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) (สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน) 

 

--------------------------- 
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สวนที่ 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) 
ของกระทรวงการคลัง  

3.1 ภาพรวม 

3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ 

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ 

1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ 
2. บริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ 
3. บริหารการเงินแผนดิน 
4. บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน 

1) เปาหมาย 

หนวยงานดําเนินการไดตามแผน 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด 

รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสราง
ความสามารถในการแขงขัน ท่ีสามารถดําเนินการไดตามแผน 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 

3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 การใชมาตรการภาษี ท่ีราชพัสดุ และดานศุลกากร เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร รวมถึงสงเสริมการคาการลงทุนในพ้ืนท่ี 

3.2 การใชมาตรการดานการคลังการเงินเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการ รวมถึง
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน  

3.3 การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ เพ่ือลดตนทุน 
การประกอบการของภาคเอกชน 

3.4 ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการ 
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 
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4) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
4.1) โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร (ธปท.) 
4.2) โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน ระยะท่ี ๒ สวนท่ี ๒ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สพพ.) 
4.3) โครงการกอสรางสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป. ลาว (โครงการ

สะพานเชียงแมน) (สพพ.) 
4.4) โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 5 (บึงกาฬ - บอลิคําไซ) 

(โครงการสะพานมิตรภาพ 5) (สพพ.) 
4.5) โครงการการเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคาและการเปดเสรี

การคาบริการดานการเงินของประเทศไทย (สศค.) 
4.6) โครงการปรับปรุงถนนสองชองทางเชื่อมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

สูชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการถนนทวาย) (สพพ.) 
4.7) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ชวงเสียมราฐ – อันลองเวง – 

จวม/ สะงํา ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการ NR67) (สพพ.) 
4.8) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North Okkalapa และ

เขต North Dagon) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟายางกุง) (สพพ.) 
4.9) โครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนน

หมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการสตึงบท) (สพพ.) 
4.10) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข ๑๑ (R11) ชวงครกขาวดอ - บานโนน

สะหวัน - สานะคาม - บานวัง - บานน้ําสัง สปป. ลาว (สพพ.) 
4.11) โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

ระยะท่ี 3 ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการ Corridor Towns) (สพพ.) 

4.12) โครงการพัฒนาเสนทางหลวงหมายเลข 12 (R12) ชวงเมืองทาแขก –  
จุดผานแดนบานนาเพา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สพพ.) 

4.13) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan : NSAP) 
ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 
2025) (สศค.) 

4.14) การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ (สบน.) 
4.15) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใชสราง

อัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond) (สบน.) 
4.16) การรักษาวินัยการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  

พ.ศ. 2561 การดําเนินการใหอยูในกรอบสัดสวนตัวชี้วัดท่ีกําหนด (ม.50) และการรายงานขอมูลหนี้ (ม.76) (สบน.) 
4.17) โครงการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย (บสอ.) 
4.18) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายศูนยราชการฯ โซน C (ธพส.) 
4.19) การบริหารหลักทรัพยเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตรการบริหารหลักทรัพย

ของรัฐ พ.ศ. 2561 – 2564 (การจําหนายหลักทรัพยท่ีไมมีความจําเปนในการถือครอง) (สคร.) 
4.20) โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว (สศค.) 
4.21) โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือผลิตภัณฑคุณภาพสูง (องคการสุรา 

(กรมสรรพสามิต)) 
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4.22) แผนการดําเนินงานหลักของการกอสรางอาคารโรงพิมพปรับปรุงภูมิทัศน 
และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ (กรมสรรพสามิต)) 

4.23) แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
4.24) การจัดทําแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนและติดตามผลการดําเนินการ

ตามแผน (สคร.) 
4.25) การสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท (สคร.) 
4.26) โครงการการเพ่ิมมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (กองทุนฯ) (สคร.) 
4.27) โครงการการกําหนดแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สศค.) 
4.28) โครงการคํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีคา (PGS ระยะท่ี 8)  (บสย.) 
4.29) โครงการคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือผูประกอบการ Micro Entrepreneurs 

ระยะท่ี 3 (บสย.) 
4.30) โครงการ คํ้ าประ กันสิน เชื่ อ เ พ่ื อผู ป ระกอบการ ใหม  ( Start-up)  

และผูประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)  (บสย.) 
4.31) โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ใหแขงขันไดในตลาด

การคาโลก (ธสน.) 
4.32) โครงการยกระดับศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs (ธปท.) 
4.33) โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (ธพว.) 
4.34) โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทย เชื่อมโลก ดวยการคาการ

ลงทุนระหวางประเทศ (ธสน.) 
4.35) โครงการสนับสนุนสินเชื่อตางประเทศใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย 

(ธสน.) 
4.36) โครงการสรางโอกาสใหผูประกอบการสงออกและลงทุนในตางประเทศ

ดวยความม่ันใจ (ธสน.) 
4.37) โครงการนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(กรมธนารักษ) 
4.38) โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิตเพ่ือสุขภาพท่ีดี

ของประชาชน (กรมสรรพสามิต) 

3.2.2  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

1) เปาหมาย  
 หนวยงานดําเนินการไดตามแผน 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 ตัวช้ีวัด 
รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสราง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ท่ีสามารถดําเนินการไดตามแผน 
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คาเปาหมาย 
รอยละ 80 

3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพ่ือปฏิรูปการกระจายรายได 
3 .2 การผล ักด ันมาตรการการเง ินการคลัง เ พื ่อการถือครองทร ัพย ส ิน 

ท่ีเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 
3.3 การสงเสริมและพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนรวมถึงการสรางความเขมแข็ง

ใหแกองคกรการเงินชุมชน 
3.4 การจัดสวัสดิการเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ 

4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ   
4.1) โครงการศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) 

บนท่ีราชพัสดุ (กรมธนารักษ) 
4.2) โครงการพัฒนาใบยาสูบอยางยั่งยืน 2564 - 2565 (ยสท.) 
4.3) โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
4.4) โครงการการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย 

และการใชการประกันภัยเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต (สํานักงาน คปภ.) 
4.5) โครงการการส ง เสริมการ พัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย ท่ีจํ า เปน 

และตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีหลากหลายมากข้ึน (สํานักงาน คปภ.) 
4.6) โครงการแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 (สศค.) 
4.7) โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
4.8) โครงการมาตรการการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการ 

และยั่งยืน (สศค.) 
4.9) โครงการรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน (สศค.) 
4.10) กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
4.11) โครงการการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (สศค.) 
4.12) โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (สศค.) 
4.13) โครงการบูรณาการขอมูลและจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอย (สศค.) 
4.14) โครงการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง) (ธอส.) 
4.15) แผนปฏิบัติการดานสรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสม

กับสมาชิก กบข. ทุกชวงวัย ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (กบข.) 
4.16) การออกพันธบัตรออมทรัพยเพ่ือจําหนายใหแกนักลงทุนรายยอย 

และประชาชน (Savings Bond) (สบน.) 

3 .2 .3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 

1) เปาหมาย 

หนวยงานดําเนินการไดตามแผน 
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2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 

รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ท่ีสามารถดําเนินการไดตามแผน 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 

 3) แนวทางการพัฒนา 

- จัดทํามาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

4) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
4.1) โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ือดูแลสิ่งแวดลอม 

(กรมสรรพสามิต) 

3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1) เปาหมาย 

หนวยงานดําเนินการไดตามแผน 

2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีสามารถดําเนินการไดตามแผน 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 

3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบของหนวยงานใหทันสมัย 
3.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร  พัฒนาการบริการศุลกากร 

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
3.3 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัย 

การเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลาง 
และระยะยาว พัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ การจัดเก็บรายไดภาษี และการบริหารหนี้สาธารณะ 

3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 

4) แผนงาน/โครงการสําคัญ  
4.1) การติดตามสถานะโครงสรางหนี้เงินกูองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

และการใหความรูดานการบริหารหนี้แก อปท. (สบน.) 
4.2) โครงการการพัฒนาหนาจอสืบคนขอหารือเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางอากร 

(TICS CLICK)  (กรมศุลกากร) 



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕65) ของกระทรวงการคลัง ๔๕ 

4.3) โครงการการใหบริการตรวจวิเคราะหสินคาดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรชนิด
พกพาแกหนวยงานภายในกรมศุลกากรท้ังในและนอกสถานท่ี (กรมศุลกากร) 

4.4) โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม 
(New GFMIS Thai) (สป.กค.) 

4.5) โครงการแผนการคลังระยะปานกลาง (สศค.) 
4.6) โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ (National 

Property Valuation Management Center)  (กรมธนารักษ) 
4.7) แผนกําหนดและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล) 
4.8) แผนบริการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคาร (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล) 
4.9) แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart 

Officer) (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล) 
4.10) การติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ (สบน.) 
4.11) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ

ลงทุนภาครัฐ (IIPM) ระยะท่ี 4 (สบน.) 
4.12) โครงการศุลกากรคุณธรรม (กรมศุลกากร) 
4.13) โครงการเชื่อมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง 

x-Ray/CCTV มาใชในการตรวจปลอย (กรมศุลกากร) 
4.14) โครงการพัฒนาระบบศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูล ดานการขนสง  

และโลจิสติกสของประเทศ ผานระบบ National Single Window (NSW)  (กรมศุลกากร) 

 

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



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕65) ของกระทรวงการคลัง ๔๖ 

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. ๒๕๖5) 

๓.๓.๑ ประมาณการรายไดของสวนราชการ (กรณีสวนราชการมีรายได) (ลานบาท) 
 

 
 

 

 

  

หนวยงานในสังกัด แหลงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ลานบาท)

สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 7,102.6170

1. รายไดจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล 6,799.7600    

2. รายไดจากการรับจางพิมพ 12.1870

3. รายไดอื่นๆ 290.6700

องคการสุรา (กรมสรรพสามิต) 1,065.3990

1. รายไดจากการดําเนินงาน 1,065.3990    

บริษัทบริหารสินทรัพย 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด

2,025.0000

1. รายไดดอกเบี้ย-สุทธิ 322.0000      

2. กําไรจากเงินใหสินเชื่อและทรัพยสินรอการขาย 1,703.0000    

10,193.0160รวมทั้งสิ้น



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการคลัง                    ๔๗ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด   53,382.8737  ลานบาท 
 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผนดิน รายไดหนวยงาน 
เงินกู 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ตางประเทศ 

2. เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน 

รวม 17,863.1706              16,922.0117  135.0225           4.1000             -        -    

โครงการนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

0.5000                      0.5000  -                    -               -        -    

โครงการกอสรางอาคารจุดผานแดนถาวร  
(บานหนองเอ่ียน) 

104.6010                   104.6010  -                    -               -        -    

โครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบทราชอาณาจักร
กัมพูชา 

4.1000                             -    -              4.1000             -        -    

โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 5 (บึง
กาฬ-บอลิคําไซ) (โครงการสะพานมิตรภาพ 5) 

392.3000                   392.3000  -                    -               -        -    

โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ชวงครกขาวดอ – 
บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง – บานน้ําสัง  
สปป. ลาว 

574.7795                   574.7795  -                    -               -        -    

โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน 
ระยะท่ี ๒ สวนท่ี ๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

153.0000                   153.0000  -                    -               -        -    

โครงการปรับปรุงถนนสองชองทางเชื่อมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
ทวายสูชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา (โครงการถนนทวาย) 

1,000.0000                1,000.0000  -                    -               -        -    



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการคลัง                    ๔๘ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผนดิน รายไดหนวยงาน 
เงินกู 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ตางประเทศ 

โครงการพัฒนาเสนทางหลวงหมายเลข ๑๒ (R12) ชวง
เมืองทาแขก – จุดผานแดนบานนาเพา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

728.0000                   728.0000  -                    -               -        -    

โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ําโขง ระยะท่ี ๓ ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุง
ระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการ Corridor Towns) 

427.7735                   427.7735  -                    -               -        -    

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North 
Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟายางกุง) 

802.0364                   802.0364  -                    -               -        -    

โครงการกอสรางสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป. 
ลาว (โครงการสะพานเชยีงแมน) 

270.0000                   270.0000  -                    -               -        -    

โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ชวงเสียมราฐ - 
อันลองเวง - จวม/ สะงํา ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการ 
NR67) 

543.0477                   543.0477  -                    -               -        -    

โครงการแผนการดําเนินงานหลักของการกอสรางอาคาร
โรงพิมพปรับปรุงภูมิทัศน และการติดตั้งเครื่องจักรของ
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต 

114.0672                             -    114.0672                  -               -        -    

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือผลิตภัณฑคุณภาพสูง 20.9553                             -    20.9553                  -               -        -    

โครงการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสิน 
รอการขาย 

4,860.4000                4,860.4000  -                    -               -        -    



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการคลัง                    ๔๙ 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณแผนดิน รายไดหนวยงาน 
เงินกู 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ตางประเทศ 

โครงการคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือผูประกอบการใหม (Start-up) 
และผูประกอบการเทคโนโลยนีวัตกรรม (Innobiz)  

440.0000                   440.0000  -                    -               -        -    

โครงการคํ้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีคา (PGS ระยะท่ี 8)  6,625.0000                6,625.0000  -                    -               -        -    

โครงการคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือผูประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะท่ี 3 

802.6100                   802.6100  -                    -               -        -    

4. เรื่อง การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

รวม 35,514.1252                 992.9312  34,521.1940                  -               -        -    

โครงการ “ศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” 
(Senior Complex) บนท่ีราชพัสด ุ

0.0500                      0.0500  -                    -               -        -    

โครงการพัฒนาใบยาสูบอยางยั่งยืน 2565 7.4260                             -    7.4260                  -               -        -    

โครงการการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 196.0000                   196.0000  -                    -               -        -    

โครงการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง) 796.8812                   796.8812  -                    -               -        -    

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ืออการศึกษา (ป 2565) 34,498.7680                             -    34,498.7680                  -               -        -    

แผนปฏิบัติการดานสรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุม
และเหมาะสมกับสมาชิก กบข. ทุกชวงวัย ระยะท่ี 1  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

15.0000                             -    15.0000                  -               -        -    

  



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการคลัง                    ๕๐ 

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงินรวม   งบประมาณแผนดิน   รายไดหนวยงาน  
เงินกู 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ตางประเทศ 

6. เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

รวม 5.5779                     5.5779  -                    -               -        -    

โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ 
(National Property Valuation Management Center)  

0.1000                      0.1000  -                    -               -        -    

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการโครงการลงทุนภาครัฐ (IIPM) ระยะท่ี 4 

3.2215                      3.2215                             
-    

                -               -        -    

การติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ 0.7564                      0.7564  -                    -               -        -    

การติดตามสถานะโครงสรางหนี้เงินกูองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) และใหความรูดาน การบริหารหนี้แก อปท. 

1.5000                      1.5000  -                    -               -        -    

  52,580.8373           17,920.5208  34,656.2165          4.1000             -        -    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
รายละเอียดแผนงาน / โครงการ 

 



แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน

1 โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร (ธปท.) - 1 -

2 โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน ระยะที่ ๒ สวนที่ ๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สพพ.)

- 3 -

3 โครงการกอสรางสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป. ลาว (โครงการสะพานเชียงแมน) (สพพ.) - 6 -

4 โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคําไซ) (โครงการสะพานมิตรภาพ 5) 
(สพพ.)

- 9 -

5 โครงการการเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคาและการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ของประเทศไทย (สศค.)

- 12 -

6 โครงการปรับปรุงถนนสองชองทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดนไทย – เมียนมา 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการถนนทวาย) (สพพ.)

- 18 -

7 โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ชวงเสียมราฐ – อันลองเวง – จวม/ สะงํา ราชอาณาจักร

กัมพูชา (โครงการ NR67) (สพพ.)

- 21 -

8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟายางกุง) (สพพ.)

- 24 -

9 โครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
 (โครงการสตึงบท) (สพพ.)

- 27 -

10 โครงการพัฒนาถนนหมายเลข ๑๑ (R11) ชวงครกขาวดอ – บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง –
 บานน้ําสัง สปป. ลาว (สพพ.)

- 30 -

11 โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3 ในสวนของเมืองเมียวดี 
(การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
 (โครงการ Corridor Towns) (สพพ.)

- 33 -

12 โครงการพัฒนาเสนทางหลวงหมายเลข 12 (R12) ชวงเมืองทาแขก – จุดผานแดนบานนาเพา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สพพ.)

- 36 -

13 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan : NSAP) ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 
2559 – 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) (สศค.)

- 39 -

14 * การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ (สบน.) - 44 -

15 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark
 Bond) (สบน.)

- 47 -

16 * การรักษาวินัยการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การดําเนินการให
อยูในกรอบสัดสวนตัวชี้วัดที่กําหนด (ม.50) และการรายงานขอมูลหนี้ (ม.76) (สบน.)

- 49 -

17 โครงการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย (บสอ.) - 52 -

18 โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนยราชการฯ โซน C (ธพส.) - 55 -

สารบัญรายละเอียดแผนงาน / โครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงการคลัง
หนา
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19 การบริหารหลักทรัพยเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตรการบริหารหลักทรัพยของรัฐ พ.ศ. 2561 – 2564 
(การจําหนายหลักทรัพยที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง) (สคร.)

- 60 -

20 โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว (สศค.) - 65 -

21 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตภัณฑคุณภาพสูง (องคการสุรา (กรมสรรพสามิต)) - 71 -

22 แผนการดําเนินงานหลักของการกอสรางอาคารโรงพิมพปรับปรุงภูมิทัศน และการติดตั้งเครื่องจักรของ
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต (โรงงานไพ (กรมสรรพสามิต))

- 74 -

23 แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (สคร.) - 78 -

24 การจัดทําแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนและติดตามผลการดําเนินการตามแผน (สคร.) - 88 -

25 การสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสราง
พื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท (สคร.)

- 95 -

26 โครงการการเพิ่มมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (กองทุนฯ) (สคร.) - 102 -

27 โครงการการกําหนดแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สศค.) - 107 -

28 โครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ทวีคา (PGS ระยะที่ 8)  (บสย.) - 111 -

29 โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 (บสย.) - 114 -

30 โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผูประกอบการใหม (Start-up) และผูประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innobiz)  (บสย.)

- 118 -

31 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ใหแขงขันไดในตลาดการคาโลก (ธสน.) - 121 -

32 โครงการยกระดับศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs (ธปท.) - 124 -

33 โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) - 126 -

34 โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทย เชื่อมโลก ดวยการคาการลงทุนระหวางประเทศ (ธสน.) - 131 -

35 โครงการสนับสนุนสินเชื่อตางประเทศใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย (ธสน.) - 133 -

36 โครงการสรางโอกาสใหผูประกอบการสงออกและลงทุนในตางประเทศดวยความมั่นใจ (ธสน.) - 136 -

37 โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กรมธนารักษ) - 139 -

38 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิตเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน (กรมสรรพสามิต) - 145 -

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

39 โครงการศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ (กรมธนา
รักษ)

- 148 -

40 โครงการพัฒนาใบยาสูบอยางยั่งยืน 2564 - 2565 (ยสท.) - 153 -

41 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) - 156 -

42 โครงการการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและการใชการประกันภัยเปนสวน
หนึ่งในการดํารงชีวิต (สํานักงาน คปภ.)

- 160 -

43 โครงการการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยที่จําเปนและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น (สํานักงาน คปภ.)

- 162 -
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44 โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (ธนาคารออมสิน) - 165 -

45 โครงการมาตรการการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน (สศค.) - 169 -

46 โครงการรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน (สศค.) - 174 -

47 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ป 2565) (กยศ.) - 181 -

48 โครงการการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (สศค.) - 183 -

49 โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (สศค.) - 188 -

50 โครงการบูรณาการขอมูลและจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอย (สศค.) - 193 -

51 โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง) (ธอส.) - 197 -

52 แผนปฏิบัติการดานสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสมาชิก กบข. ทุกชวงวัย 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (กบข.)

- 200 -

53 การออกพันธบัตรออมทรัพยเพื่อจําหนายใหแกนักลงทุนรายยอยและประชาชน (Savings Bond) (สบน.) - 202 -

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

54 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม (กรมสรรพสามิต) - 204 -

แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

55 การติดตามสถานะโครงสรางหนี้เงินกูองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และการใหความรูดานการ
บริหารหนี้แก อปท. (สบน.)

- 208 -

56 โครงการการพัฒนาหนาจอสืบคนขอหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางอากร (TICS CLICK)  (กรม
ศุลกากร)

- 210 -

57 โครงการการใหบริการตรวจวิเคราะหสินคาดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรชนิดพกพาแกหนวยงานภายใน
กรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่ (กรมศุลกากร)

- 212 -

58 โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)  
(สป.กค.)

- 214 -

59 โครงการแผนการคลังระยะปานกลาง (สศค.) - 218 -

60 โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ (National Property Valuation 
Management Center)  (กรมธนารักษ)

- 223 -

61 แผนกําหนดและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล) - 229 -

62 แผนบริการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคาร (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล) - 231 -

63 แผนพัฒนาบุคลากรใหรองรับยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer) (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล) - 233 -

64 การติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ (สบน.) - 235 -

65 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ (IIPM) ระยะที่ 4 
(สบน.)

- 238 -

66 โครงการศุลกากรคุณธรรม (กรมศุลกากร) - 241 -
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67 โครงการเชื่อมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใชในการ
ตรวจปลอย (กรมศุลกากร)

- 246 -

68 โครงการพัฒนาระบบศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูล ดานการขนสง และโลจิสติกสของประเทศ ผาน
ระบบ National Single Window (NSW)  (กรมศุลกากร)

- 252 -

หมายเหตุ

* โครงการที่ 14  และ 16 สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน 
และเรื่อง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



โครงการเสริมสรางความแข็งแกรงดานการรบัมือภัยคุกคามทางไซเบอร 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานยุทธศาสตรองคกร  ธนาคารแหงประเทศไทย  หนวยงานอ่ืน ๆ 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล        นางสาวรชัพร  วงศาโรจน    โทรศัพท 02-356-7761 
E-mail address  RachchaW@bot.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 ยกระดับความทนทาน (resilience) ตอความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอรของระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ของภาคการเงินใหได
มาตรฐานสากล และมีการสรางกลไกความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอรกับผูกํากับดูแลและผูเก่ียวของในภาคการเงินใหเขมแข็งข้ึน และขยายไปยังภาคธุรกิจอ่ืน รวมถึง
ขยายไปสูระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนสรางกลไกรองรับการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิน 
ท่ีเชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค เพ่ือใหมีบุคลากรพรอมรับมือความเสี่ยงดานเทคโนโลยี 
และภัยคุกคามทางไซเบอร  

3. วัตถุประสงค    
 เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร ท้ังในสวนของระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
สําคัญทางสารสนเทศของภาคการเงิน กลไกความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรท้ังในภาคการเงิน ภาคธุรกิจอ่ืน ๆ รวมถึงขยายไปสูระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
และกลไกการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิน ท่ีเชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค เพ่ือใหมีบุคลากร
พรอมรับมือความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอรในอนาคต  

4. ผลผลิต (Output)    
1)  ยกระดับการกํากับดูแล cyber resilience และ IT risk แบบ proactive ตอเนื่อง ครอบคลุม  

และสอดคลองกับมาตรฐานสากล  
2) มีความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลอยางเปนรูปธรรม ระหวางหนวยงานกํากับดูแล (regulator) / 

หนวยงานท่ีบริหารจัดการ (operator) และผูท่ีเก่ียวของในภาคการเงิน ภาคธุรกิจ ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ  

3) จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะยาว 
โดยมีการเชื่อมโยงไปยังระดับประเทศและภูมิภาค 

ผลลัพธ (outcome)   
1) ระบบโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศของภาคการเงินมีเสถียรภาพ สามารถใหบริการอยางตอเนื่อง

ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนภาคการเงินพรอมรองรับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยไซเบอร 
ท่ีอาจสงผานมาจากนอกภาคการเงิน  

2) สถาบันการเงินและผู ใหบริการชําระเงิน สามารถบริหารจัดการขอมูล ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี  
และภัยคุกคามทางไซเบอรไดตามมาตรฐานสากลชั้นนําและไมนําไปสูความเสี่ยงเชิงระบบ  

3) ภาคการเงินมีบุคลากรท่ีมีความรูอยางเพียงพอและพรอมรับมือความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยคุกคาม
ทางไซเบอร  
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ธปท. กํากับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและภัยไซเบอรของระบบโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ สถาบัน
การเงิน และผู ใหบริการชําระเงิน ไดอยางเทาทัน โดยไม เ กิดเหตุการณ ท่ีสงผลกระทบรุนแรง 
และเปนวงกวางกับระบบการเงินไทยจากระบบขัดของและ/หรือจากการโจมตีทางดานไซเบอร  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ภาคการเงินสามารถรองรับภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางเทาทัน โดยไมเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบ
รุนแรงและเปนวงกวางกับระบบการเงิน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนและภาคการเงิน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ     

        �  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

               -  ประเด็น 
                      -  2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
                             -  ประเด็นการดําเนินการท่ีสําคัญ 
                                    -  2.1 การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความม่ันคง 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  - 
 
 

………………………………………. 
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โครงการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลง – เวียงจันทน ระยะท่ี 2 สวนท่ี 2 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นาย กฤดาการ  ทศพะรินทร    โทรศัพท 026177676 ตอ 604 
โทรสาร 026177683     E-mail address  kriddakarnt@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 การกอสรางทางรถไฟเพ่ือเชื่อมโยงระหวาง สปป. ลาวกับประเทศไทยไดรับการพิจารณาวามีความคุมคา
และมีศักยภาพในการสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากไดมีการกอสรางสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย เม่ือ พ. ศ. 2537 ซ่ึงสะพานดังกลาวไดถูกออกแบบไวสําหรับรองรับการ
กอสรางทางรถไฟในอนาคตดวย ดังนั้น สปป. ลาวจึงเลือกท่ีจะสรางทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน 
ถึงจังหวัดหนองคายเพ่ือขนสงสินคาไปสูทาเรือน้ําลึกในบริเวณ Eastern Seaboard ของประเทศไทย โดย
ในระยะ ท่ี 1 สปป. ลาว จะกอสรางทางรถไฟจากก่ึงกลางสะพานมิตรภาพถึงบานทานาแลง ระยะทาง 3.5 
กิโลเมตร และจะดําเนินการใหถึงนครหลวงเวียงจันทนในการกอสราง ระยะท่ี 2 ตอไป นอกจากนี้ 
การกอสรางทางรถไฟ สายดังกลาวยังเปนสวนหนึ่งของทางรถไฟสาย Trans – Asian Railway และยังเปน
เสน Spur Line ของทาง รถไฟสาย Singapore – Kunming Rail Link ซ่ึงเปนเสนทางรถไฟสายสําคัญท่ี
เชื่อมโยงกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงดวย  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว สําหรับการกอสรางทางรถไฟสายทานาแลงเวียงจันทน 
ระยะท่ี 2 สวนท่ี 2  

4. ผลผลิต (Output)    
(1) ระบบรางรถไฟหลัก เริ่มจากสถานีทานาแลงถึงสถานีเวียงจันทน ระยะทาง 7.50 กม.  
(2) ระบบอาณัติสัญญาณ  
(3) สถานีเวียงจันทน  
(4) บานพักเจาหนาท่ี  
(5) ถนนทางเขาสถานีเวียงจันทน  
(6) จุดตัดทางรถไฟ  

ผลลัพธ (outcome)   
(1) การคมนาคมขนสงระบบรางระหวางไทยกับ สปป. ลาว มีความสมบูรณและสะดวกยิ่งข้ึน  
(2) สามารถลดตนทุนและเพ่ิมศักยภาพในการขนสงสินคา  
(3) เกิดการลงทุนตอเนื่อง และสรางโอกาสใหภาคเอกชนไทยไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว เชน  

การรับสัมปทานบริการจัดการลานพักตูสินคา (Container Yard: CY) และบริหารพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยใน
สถานีเวียงจันทน  

(4) มีการจางงานและใชสินคาวัสดุอุปกรณกอสรางจากไทยมากยิ่งข้ึน 

- 3 -



ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับตางประเทศ  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศไทยจะมีความสะดวกดานการคาการขนสงสินคาและบริการ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุน 
การทองเท่ียวระหวางสองประเทศใหมากข้ึนดวย นอกจากนี้ทางรถไฟสายดังกลาวจะเปนการเชื่อมโยง 
ระบบคมนาคมของประเทศไทยกับ สปป. ลาว และเม่ือมีการขยายเสนทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน 
ทางรถไฟเสนนี้ จะเปนสวนหนึ่งของทางรถไฟ สายสิงคโปร - คุนหมิง (Singapore –Kunming Rail Link) 
ซ่ึงจะทําใหระบบคมนาคมขนสงทางรถไฟภายในภูมิภาคมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชน นักทองเท่ียวและนักลงทุนท่ีไดใชบริการรถไฟท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย รวมท้ังมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการคาขายตามแนวชายแดน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 เมษายน 2563 – 01 ธันวาคม 2564          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 

                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 

                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

                             -  1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.8 แผนของหนวยงาน      
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9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................902,135,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
     งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 902,135,000........ บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ 2563     150.0000 

ปงบประมาณ 2564     459.9337 

ปงบประมาณ 2565     15.3000 

รวมท้ังส้ิน 625.2337 

11. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพ่ือนบาน 

                             

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 
……………………………………………………………………… 
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โครงการกอสรางสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป. ลาว (โครงการสะพานเชียงแมน) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว มณฑิชา  รักวิจิตรกุล    โทรศัพท 026177686 ตอ 301 
โทรสาร      -          E-mail address  montichar@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 สะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง เปนสะพานขามแมน้ําโขงท่ีเชื่อมตอกับถนนจากเมือง หงสา– บานเชียงแมน
กับถนนหมายเลข 13 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยควมสะดวกดานการคมนาคมขนสง ท้ังยังเปนเสนทาง
การทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงระหวาง จ.นาน–เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง และสนับสนุนเปาหมายของ
โครงการกอสรางถนนอยางเปนรูปธรรม  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว สําหรับการกอสรางสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง  

4. ผลผลิต (Output)    
สะพานขามแมน้ําโขงเชียงแมน–หลวงพระบาง เพ่ือเชื่อมตอ Missing Link ระหวางถนนจากเมืองหงสา – 
บานเชียงแมน กับถนนหมายเลข 13 และ Access Road ความกวาง 2 ชองจราจร เชื่อมสะพานกับถนน
จากเมืองหงสา – บานเชียงแมน และเชื่อมสะพานกับถนนหมายเลข 13  

ผลลัพธ (outcome)   
เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมภายใน สปป. ลาว และเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระหวางประเทศไทยกับ 
สปป. ลาว ใหมีความสมบูรณ สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศไทยในการใหความสําคัญตอการ
เชื่อมโยงการคมนาคมระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงเปนประโยชนตอเศรษฐกิจของท้ังสอง
ประเทศท้ังในแงการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร การทองเท่ียวและบริการ การสงออกสินคาอุปโภค
บริโภค เชื้อเพลิง หรือสินคาท่ีใชในอุตสาหกรรมการเกษตร อีกท้ังยังสงผลใหประชาชนแหง สปป. ลาว  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับตางประเทศ  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอ ท่ีสําคัญของภูมิภาค
เอเชีย ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพดานการคมนาคม ซ่ึงแนวเสนทางสะพานเชียงแมน 
มีความเชื่อมโยงกับถนนจากเมืองหงสา– บานเชียงแมน เปนเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงจากจุดผานแดน
ถาวรบานหวยโกน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน ไปยังเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ไดอยางเปนรูปธรรม 

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีไดใชถนนท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากข้ึน รวมท้ังมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากมีการทองเท่ียวระหวางประเทศและการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มกราคม 2568          
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8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   1,350,000,000 บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     

 �    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ................ บาท  

�    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน .................. บาท  

ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

�    เงินกู ภายในประเทศ                                บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 

�    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

�    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ 2565     270.0000 

ปงบประมาณ 2566     540.0000 

ปงบประมาณ 2567     540.0000 

รวมท้ังส้ิน 1,350.0000 

 

11. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 ปงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 
…………………………………………………… 
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โครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 5 (บึงกาฬ – บอลิคําไซ)  
(โครงการสะพานมติรภาพ 5) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1  สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว มณฑิชา  รักวิจิตรกุล    โทรศัพท 026177676 ตอ 301 
โทรสาร 026177683     E-mail address  montichar@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
การใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว ในโครงการสะพานมิตรภาพ 5 สําหรับขอบเขตงาน

ในฝง สปป. ลาว มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงโครงการ
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอการสรางความเชื่อมโยงเชิงกายภาพระหวางสองประเทศและอนุภูมิภาค ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลใหการเดินทางของประชาชนและการขนสงมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
มากข้ึน ทําใหตนทุนการเดินทางและขนสงระหวางกันลดต่ําลง ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากตอการสงเสริม 
การคาและการลงทุนระหวางสองประเทศใหเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะการคาชายแดนและการคา
ผานแดน ณ ดานบึงกาฬ  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว สําหรับการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง พรอมท้ัง

ถนนและอาคารดานพรมแดนในฝง สปป. ลาว จุดเริ่มตนจากก่ึงกลางสะพานบริเวณชายแดนไทย - สปป. ลาว 
(ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขามไปยังบานกลวย เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ สปป. ลาว) 
ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปนโครงการความรวมมือไทย – สปป. ลาว ซึ่งสําหรับขอบเขตงานในฝงไทย
กรมทางหลวงเปนผูรับผิดชอบโครงการ   

4. ผลผลิต (Output)    
สะพานขามแมน้ําโขงฝง สปป. ลาว ระยะทางประมาณ 0.535 กิโลเมตร พรอมท้ังถนนฝง สปป. ลาว 
ระยะทางประมาณ 2.860 กิโลเมตร และอาคารดานพรมแดนในฝง สปป. ลาว  

ผลลัพธ (outcome)   
ประชาชนและผูประกอบการธุรกิจชาวไทยและ สปป. ลาว ท่ีอาศัยอยูใน เขตพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ี
ใกลเคียงจะไดรับประโยชนทางตรงจากการกอสรางสะพานมิตรภาพ 5 โดยสงผล ใหการเดินทางของ
ประชาชนและการขนสงมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากข้ึน ตนทุนการเดินทาง และขนสง
ระหวางกันลดต่ําลง และจะไดรับผลประโยชนทางออมจากการมีโอกาสในการประกอบอาชีพ จากการคา 
การลงทุน และการทองเท่ียวท่ีขยายตัวมากข้ึน  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 
และพหุภาค 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอ ท่ีสําคัญของภูมิภาค
เอเชีย ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพดานการคมนาคม เพ่ืออํานวยความสะดวก 
และลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐท่ีใชประโยชนดานการ คมนาคมตามแนวเสนทางโครงการ   

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 สิงหาคม 2563 – 01 ธนัวาคม 2566          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 

                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 

                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

                             -  1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................1,380,067,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
     งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 690,033,500........ บาท  

�    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 
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กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
    เงินกู ภายในประเทศ ..............690,033,500…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................0................ บาท 

�    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

�    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  

 
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ 2563     9.4170 

ปงบประมาณ 2564     392.3000 

ปงบประมาณ 2565     392.3000 

ปงบประมาณ 2566     392.3000 

ปงบประมาณ 2567     130.7500 

รวมท้ังส้ิน 1,317.0670 

11. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการให
ประเทศเพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 
………………………………………………… 
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โครงการการเตรียมความพรอมในการเปดเสรกีารคาสินคา 
และการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินของประเทศไทย 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ  

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปาหมาย  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ มุงใหเกิดการเขาสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคา

และบริการระหวางกัน โดยการดําเนินการท่ีสอดคลองกับการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ดังตอไปนี ้
1) เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการโดยสรางโอกาสใหผูประกอบการเขาถึงตลาดใหมในตางประเทศ 
และลดอุปสรรคทางภาษี  
2) ผลักดันการใหบริการทางการเงินรูปแบบใหม (New Financial Services) ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศภาคี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี โดยใหมีการระบุขอบท (Article) บริการดาน
การเงินรูปแบบใหม (New Financial Services) ไวในภาคผนวกการบริการดานการเงินภายใตกรอบความตก
ลงตาง ๆ อาทิ กรอบอาเซียน ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) 

1.2  แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นการตางประเทศ 

(2) เปาหมาย การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ มีบทบาทในการเขารวมการเจรจาเปดเสรีการคา

สินคาและการคาบริการดานการเงินภายใตความตกลงการคาเสรีตาง ๆ เพ่ือมุงใหเกิดการเขาสูตลาด 

ดวยการลดอุปสรรคทางการคาและบริการระหวางกัน ซ่ึงนําไปสูการขับเคลื่อนและสนับสนุนความเชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิกในภูมิภาค 

(4) แผนยอยท่ีเก่ียวของ ดานความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนา

ระหวางประเทศ 

(5) เปาหมายยอย 1. ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการ  

และความเชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเนนนวัตกรรมดีข้ึน 

(6) แนวทางการพัฒนา  3. สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมุงกระจาย

ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยอยางท่ัวถึงมากข้ึน รวมท้ังมีบทบาท 

ท่ีแข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ อาทิ 

อาเซียน กรอบความรวมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจาพระยา – แมโขง  

กรอบความรวมมืออนุภูมิภาค: ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ 

และเศรษฐกิจ และความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เปนตน รวมท้ังประชาสัมพันธใหประชาชน

ทราบถึงประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรับ 
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(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มีบทบาทท่ีแข็งขันในการสงเสริม

ความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้ 

- จัดทําทาทีของประเทศไทยในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบ
เจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินตาง ๆ อาทิ กรอบอาเซียน ความตกลง RCEP เพ่ือผลักดันใหเกิด 
การเขาสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคาบริการดานการเงินระหวางกัน และเพ่ือสนับสนุนความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิกในภูมิภาค 

- จัดทํารูปแบบการลดภาษีและขอเสนอแนะการเปดตลาดสินคาสําหรับการเจรจา 
เปดเสรีการคาสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรีตาง ๆ อาทิ RCEP ความตกลงการคาเสรีไทย-ตุรกี  
ความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลงการคาเสรีไทย-ศรีลังกา เพ่ือเปนการลดตนทุนสินคา 
และวัตถุดิบนําเขาของผูประกอบการและเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการไทย  

(8) องคประกอบ..V02 – ขยายความรวมมือระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ 
(9) ปจจัย..F0203 – กรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการ 

ความรวมมือดานตาง ๆ และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเก่ียวของโดยตรง      

เปาหมายรวม         

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี        

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก      

เปาหมาย         

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.7 เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ

ประเทศตาง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 

ใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือ 

ตาง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

(2) เปาหมายรวมท่ี 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3. ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน 

ท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 7. เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาท 

ท่ีสรางสรรค 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ       

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ          
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1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ         

1.4 สวนท่ีเกี่ยวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรฐับาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)     

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ        

2. มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  

ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน  โครงการ      

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)   -       

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)  -       

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีไมใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน  -       

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) -       

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย        

2.2.2 ชื่อ – สกุล  ฤทธิ์  ศยามานนท       

2.2.3 E-mail (หนวยงาน)  rit@fpo.go.th    

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)   -   

2.2.5 โทรศัพท  0 2273 9020   ตอ 3600      

2.2.6 โทรสาร  0 2273 9059       

     

2.3 ผูประสานงานหลัก  

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล สุธาสินี แกวจินดา       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) suthasineek@fpo.go.th      

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.3.5 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3667      

2.3.6 โทรสาร  0 2273 9059       
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  

• การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคา 
ปจจุบันประเทศไทยไดมีความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูเจรจาตาง ๆ ไปแลว 13 ฉบับ 

และอยูระหวางการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ เพ่ิมเติม เชน การเจรจาเปดเสรีภายใต 
กรอบความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภูมิภาค (RCEP) ความตกลงการคาเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลงการคา
ไทย - ตุรกี ความตกลงการคาเสรีไทย - ศรีลังกา เปนตน โดยการเปดเสรีการคาสินคาจะเนนการลด/ยกเลิกภาษี
และมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-tariff Barriers: NTBs) รวมถึงการอํานวยความสะดวก 
ทางการคา โดยเฉพาะดานระเบียบพิธีการศุลกากร ซ่ึงการจัดทําความตกลงการคาเสรีจะชวยสงเสริมการคา 
การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศและระหวางภูมิภาค สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2  
ของกระทรวงการคลังท่ีจะสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน   

• การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน 
ประเทศไทยไดมีการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินกับประเทศตาง ๆ ท้ังในกรอบ 

ทวิภาคี และพหุภาคี โดยในกรอบทวิภาคีนั้น ประเทศไทยไดจัดทําความตกลงการคาเสรีสาขาการคาบริการ 
ดานการเงินกับประเทศชิลี เปรู ญี่ปุน อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด และในกรอบพหุภาคี ประเทศไทย 
เปนสวนหนึ่งของความตกลงการคาเสรีภายใตกรอบการเจรจาการคาเสรีขององคการการคาโลก (World Trade 
Organisation: WTO) กรอบอาเซียน และกรอบอาเซียนกับคูเจรจา (ASEAN+) รวมถึงกรอบความตกลงหุนสวน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เปนตน โดยมีท้ัง 
ความตกลงท่ีสรุปผลแลว ความตกลงท่ีอยูระหวางการทบทวนหรือยกระดับความตกลง และความตกลง 
ท่ีอยูระหวางการเจรจา  

กระทรวงการคลัง ในฐานะผูนําหลักในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน  
ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือเตรียมทาทีไทยในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน เพ่ือใหไดทาที 
ท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนตอประเทศไทยมากท่ีสุด โดยมีการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแล  
และหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสียท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนผานการหารืออยางไมเปนทางการ การประชุม 
กลุมยอย และการประชุมคณะทํางานฯ  

      ท้ังนี้ ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนไดบรรลุการเจรจาจัดทํารางภาคผนวกการบริการ 

ดานการเงินซ่ึงอยูภายใตความตกลงการคาบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA)  

และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดลงนามความตกลง ATISA แลว 9 ประเทศ เหลือเพียงสาธารณรัฐฟลิปปนส 

นอกจากนี้ ประเทศไทยอยูระหวาง (1) การเจรจาจัดทํารางบทการคาบริการภายใตความตกลงการคาเสร ี

ไทย - ศรีลังกา (2) การเตรียมความพรอมของประเทศไทยสําหรับการเขารวมเปนสมาชิกภายใตความตกลง 

ท่ีครอบคลุมและกาวหนาสําหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก (Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) และ (3) การทบทวนท่ัวไปภายใตความตกลงหุนสวน

เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 
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3.1.2 วัตถุประสงค เพ่ือใหประเทศไทยมีการกําหนดทาทีและเตรียมความพรอมในการเปดเสรี
การคาสินคาและการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินกับประเทศตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
ประโยชนของประเทศไทย 

 
3.2  เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคา : การเขารวมประชุมหารือระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ/หรือการเสนอแนะนโยบายและทาทีการเจรจาลดภาษีศุลกากรและการเปดเสรี

การคาสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีตาง ๆ สําหรับรอบป 2563 - 2565 

การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน : สรุปผลการประชุมและ

มติคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน และ/หรือสรุปผลการประชุมกลุมยอยรวมกับ

หนวยงานกํากับดูแลบริการดานการเงินท่ีเก่ียวของ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการกําหนดทาทีไทยในการเปด

เสรีการคาบริการดานการเงินในกรอบตาง ๆ สําหรับรอบป 2563 - 2565 

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ประเทศไทยมีทาทีสําหรับการเจรจาเปดเสรีการคา

สินคาและการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบตาง ๆ ท่ีอยูระหวางการเจรจา รวมถึงทาทีไทย

สําหรับประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปดเสรีการคาสินคาและการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน สําหรับ

รอบป 2563 - 2565 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด ประเทศไทยมีทาทีและความพรอมในการเปดเสรกีารคาสินคาและการเปด

เสรีการคาบริการดานการเงินกับประเทศตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับประโยชนของประเทศไทย 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

– 

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน หนวยงานท่ีเก่ียวของและภาคเอกชนไทย 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ   
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ  

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2563 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565 
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4. กิจกรรม 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

• การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคา 

การศึกษา วิ เคราะหขอมูล และประสานหน วยงาน 

ท่ี เก่ี ย วข อ ง ท้ั งภ าครั ฐและเอกชนผ านการห ารื อ 

อยางไมเปนทางการ การประชุมตาง ๆ เพ่ือจัดทําทาทีและ

ขอเสนอแนะสําหรับการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาของไทย 

        

• การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาบริการ

ดานการเงิน 

ดําเนินการอยางตอเนื่องในการศึกษา วิเคราะหขอมูล และ

ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ผาน

การหารืออยางไมเปนทางการ การประชุมกลุมยอย และ

การประชุมคณะทํางานพิจารณาการเปดเสรีการคาบริการ

ดานการเงิน เพ่ือจัดทําทาทีและขอเสนอแนะสําหรับการ

เจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงินของไทย 

        

 

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง       

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน       

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน         

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ         

(2) เงินกูจากตางประเทศ        

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ         

(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด     

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ  - 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด  -    

 

................................................................................... 
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โครงการ “ปรับปรุงถนนสองชองทางเช่ือมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
สูชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา” (โครงการถนนทวาย) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นาง อรรมณ   ชวยทอง ชมพจนานันท    โทรศัพท 026177676 ตอ 307 
โทรสาร 026177683     E-mail address  onramonc@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 การใหความชวยเหลือทางการเงินแกเมียนมาสําหรับโครงการถนนทวายจะเปนการสะทอนถึงความรวมมือ
ระหวางประเทศระดับรัฐบาลตอรัฐบาล ผานการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม เพ่ือ
เชื่อมโยงการขนสงและการคาระหวางประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศในแถบทะเลจีนใต 
ผานทะเลอันดามันไปสูมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงเปนเสนทางท่ีสามารถสงสินคาท้ังไปและกลับทางน้ํา ผานไปสู
กลุมประเทศตะวันออกกลาง กลุมประเทศในทวีปยุโรป และกลุมประเทศในทวีปแอฟริกา โดยจะชวย
ประหยัดตนทุนและระยะเวลาในการขนสงไดอยางมีนัยสําคัญ ชวยพัฒนาการคา การลงทุน และเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคใหเจริญเติบโตในระยะยาว    

3. วัตถุประสงค    
เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกเมียนมาสําหรับการปรับปรุงถนนสองชองทางเชื่อมพื้นท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดนไทย-เมียนมา   

4. ผลผลิต (Output)    
สามารถปรับปรุงถนนสองชองทางจากจุดเชื่อมตอถนนภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย เมียนมา 
มายังจุดผานแดนถาวรพุน้ํารอน ตําบลพุน้ํารอน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวมประมาณ 140 กิโลเมตร 
ใหไดมาตรฐาน ASEAN Highway ท้ังนี้ ตองไมต่ํากวามาตรฐานชั้น 4 ของกรมทางหลวง ประเทศไทย   

ผลลัพธ (outcome)   
ประชาชนชาวไทยและเมียนมาท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียงจะไดรับประโยชนทางตรง
จากการปรับปรุงถนนสองชองทางฯ โดยสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการดํารงชีวิตได
รวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน และจะไดรับผลประโยชนทางออมจากการมีโอกาสในการประกอบอาชีพจาก
การคา การลงทุน และการทองเท่ียวท่ีขยายตัวมากข้ึน ซ่ึงผลประโยชนท้ังทางตรงและทางออมท่ีจะไดรับ
สงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีตามแนวเสนทาง (16 หมูบาน ประมาณ  8,000 คน) มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจาก
การปรับปรุงถนนสองชองทางฯ   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม ในกรอบทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับเมียนมาและประชาคมโลก ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมการขยายตัวดานการคา
ชายแดน และการทองเท่ียวท้ังไทยและเมียนมา  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐท่ีใชประโยชนดานการคมนาคมตามแนวเสนทางโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 เมษายน 2563 – 01 เมษายน 2567          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................4,000,000,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     

 �    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ......................... บาท  

�    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ........................... บาท  

ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 
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กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

�    เงินกู ภายในประเทศ ...........................…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................0................ บาท 

�    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

�    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  

 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ 2564     600.0000 

ปงบประมาณ 2565     1,000.0000 

ปงบประมาณ 2566     1,000.0000 

ปงบประมาณ 2567     1,400.0000 

รวมท้ังส้ิน 4,000.0000 

 

11.กิจกรรม 

 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 ปงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 
………………………………………………………. 
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โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67)  
ชวงเสียมราฐ – อันลองเวง – จวม/ สะงํา ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการ NR67) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว สุมาวดี  พลเศษ    โทรศัพท 026177676 ตอ 307 
โทรสาร      -          E-mail address  sumavadeep@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 ถนน NR67 เปนเสนทางหลักท่ีเชื่อมโยงจังหวัดเสียมราฐ ซ่ึงเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญของกัมพูชากับ
ประเทศไทยผานทางจังหวัดศรีสะเกษ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาใหเกิดเสนทางทองเท่ียว การเดินทาง 
การขนสงสินคา และการเพ่ิมมูลคาการคาบริเวณชายแดนท้ังสองประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในขณะ
ท่ีปจจุบันถนน NR67 เกิดความชํารุดเสียหาย และประสิทธิภาพของวัสดุลดลง รัฐบาลกัมพูชาจึงมีความ
ประสงคจะซอมแซม ปรับปรุง และยกระดับถนนหมายเลข 67 ใหไดมาตรฐานและพรอมใชงานสอดรับกับ
ปริมาณการจราจรในปจจบุัน   

3. วัตถุประสงค    
เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกราชอาณาจักรกัมพูชา สําหรับการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 
เสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงํา  

4. ผลผลิต (Output)    
ถนน NR67 ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต ซ่ึงมีระยะทางรวมประมาณ  134 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน 
National Road  

ผลลัพธ (outcome)   
(1)  สงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเมืองเสียมราฐ 

ของกัมพูชา  
(2) สงเสริมใหมีการขยายตัวดานการคาชายแดน การขนสงสินคา และการลงทุน กอใหเกิดการขยายตัว

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการคาระหวาง กัมพูชาและไทย   
(3) ชาวไทยและกัมพูชาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่โครงการและพ้ืนที่ใกลเคียงจะไดรับประโยชนจากการปรับปรุง

ถนน NR67 โดยสามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการดํารงชีวิตไดรวดเร็วและปลอดภัย
มากข้ึน มีโอกาสในการประกอบอาชีพจากการคา การลงทุน และการทองเท่ียวท่ีขยายตัวมากข้ึน  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับตางประเทศ  
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศไทยสามารถเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานโลจิสติกสของประเทศ ซ่ึงแนวเสนทางถนน NR67 
มีความเชื่อมโยงกับถนน R1 เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม โดยจะสงผลใหเกิดการเชื่อมตอถนน NR67 
กับ ถนน R1  บริเวณเสียมราฐ ศรีสะเกษและสุรินทร นอกจากนี้ ถนน R1 ยังเชื่อมตอกับเสนทาง AH1  
ท่ีเชื่อมตออินเดีย-เมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม-จีน ทําใหถนน NR67 สามารถเชื่อมโยงกับโครงขาย
ถนนท่ีสําคัญในระดับภูมิภาคได   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีไดใชถนนท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากข้ึน รวมท้ังมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากมีการคาขายตามแนวชายแดน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 ธันวาคม 2567          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................900,000,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     

 �    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ............... บาท  

�    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ................. บาท  

ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 
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กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

�    เงินกู ภายในประเทศ ...........................…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................0................ บาท 

�    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

�    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  
 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท) 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2565     543.0477 

ปงบประมาณ 2566     296.2078 

รวมท้ังส้ิน 839.2555 

 

11. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 ปงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 

 

…………………………………………. 
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โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาในเมืองยางกุง (เขต North Okkalapa  
และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟายางกุง) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว สุมาวดี   พลเศษ    โทรศัพท 026177676 ตอ 307 
โทรสาร      -          E-mail address  sumavadeep@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 เมืองยางกุงเปนเมืองเศรษฐกิจและการคาท่ีสําคัญของเมียนมา โดยความตองการใชไฟฟา ในเขต North 
Okkalapa เพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเมือง ในขณะท่ียังคงประสบปญหาของระบบไฟฟา อาทิ ความ
ตองการใช ไฟฟามากกวาจํานวนและขนาดหมอแปลงไฟฟาท่ีใชอยูในปจจุบัน แรงดันกระแสไฟฟาตกสูง 
สูญเสียกระแสไฟฟาในระบบสูงมาก ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือตางๆ อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม 
จึงจําเปนตองปรับปรุงระบบไฟฟาในเขตพ้ืนท่ีดังกลาว    

3. วัตถุประสงค    
เปนการปรับปรุงระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีเขต North Okkalapa ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการกอสราง
สถานีไฟฟายอย (Substation) และติดตั้งสายสง (Transmission Line) สายจําหนาย (Distribution 
Line) และหมอแปลง (Transformer) ใหสามารถรองรับการใหบริการทางดานไฟฟาใหสอดรับ กับความ
ตองการใช ไฟฟ าท่ี เพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองยางกุ งโดยเฉพาะในเขต  
North Okkalapa   

4. ผลผลิต (Output)    
(1) สถานีไฟฟายอย 66/33 kV หรือ 66/11 kV จํานวน 3 สถานี  
(2) สายสงไฟฟาแรงดัน 66 kV รวม 52.314 กิโลเมตร   
(3) สายจําหนายแรงดัน 11 kV รวม 91.47 กิโลเมตร  
(4) หมอแปลงไฟฟาท่ีมีกําลังไฟฟา 30 MVA จํานวน 205 ชุด   

ผลลัพธ (outcome)   
(1) ระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีโครงการมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
(2) ประชาชนและนักลงทุนในพ้ืนท่ีโครงการสามารถใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน คุณภาพชีวิตดี

ข้ึนคาใชจายในการซอมบํารุงระบบไฟฟาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนลดลง  
(3) เกิดการสรางงานและรายไดในพ้ืนท่ีโครงการ         
(4) ความเหลื่อมล้ําดานการพัฒนาในระดับอนุภูมิภาคลดลง  
(5) โอกาสการหลั่งไหลของแรงงานเมียนมาท่ีตองการหลบหนีเขามาทํางานในไทยลดลง ซ่ึงไทยจะสามารถ 

ลดภาระในการดูแลกลุมคนดังกลาวได ตลอดจนลดโอกาสในการเกิดปญหาทางสงัคมอ่ืน ๆ ท่ีอาจตามมา  
(6) เกิดความสัมพันธอันดีระหวางไทยและเมียนมา  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับตางประเทศ  
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศไทยสามารถเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานและการเชื่อมโยงระบบไฟฟาระหวางไทยและ
เมียนมาได และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเมียนมา   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนและนักลงทุนในพ้ืนท่ีโครงการใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังภาครัฐและเอกชนไดรับ
ผลประโยชนทางออมจากพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 เมษายน 2563 – 01 เมษายน 2566          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก  

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................1,458,248,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
     งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 729,124,000........ บาท  

�    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 
 

  

- 25 -



กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
    เงินกู ภายในประเทศ ..............729,124,000…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................0................ บาท 

�    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

�    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  

 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ 2564     218.7372 

ปงบประมาณ 2565     802.0364 

ปงบประมาณ 2566     437.4744 

รวมท้ังส้ิน 1,458.2480 

 

11. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 

…………………………………………………………….. 
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โครงการพัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบทและถนนเช่ือมโยงไปยังถนนหมายเลข 5  
ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการสตึงบท) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางอรรมณ   ชวยทอง ชมพจนานันท    โทรศัพท 026177676 ตอ 307 
โทรสาร 026177683 

E-mail address  onramonc@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกกัมพูชา สําหรับโครงการสตึงบท จะเปน การสะทอนถึงความรวมมือ
ระหวางประเทศระดับรัฐบาลตอรัฐบาล ผานการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคม  
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการสรางความเชื่อมโยงระหวางประเทศ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง รวมถึงนโยบายดานการตางประเทศในประเด็นการสรางความสัมพันธอันดีกับ ประเทศเพ่ือนบานเพ่ือ
นําความเจริญรุงเรืองมาสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกกัมพูชา สําหรับการพัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบทและ ถนน
เชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ของกัมพูชา  

4. ผลผลิต (Output)    
สามารถพัฒนาและปรับปรุงจุดผานแดนถาวรสตึงบท ถนนภายในโครงการ และถนนเชื่อมตอไปยังถนน
หมายเลข 5 ของกัมพูชา ใหมีศักยภาพรองรับและอํานวยความสะดวกในการขามแดนของปริมาณการ
ขนสงสินคาเขา-ออกระหวางประเทศผานจุดผานแดนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลลัพธ (outcome)   
1. ชวยลดระยะเวลาและข้ันตอนทางศุลกากรและข้ันตอนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการขนสงสินคาระหวางไทย
และกัมพูชา  
2. สนับสนุนใหการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตภายใตแผนงานความรวมมือใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เกิดเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
3. สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและกัมพูชา  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 
และพหุภาคี  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอ ท่ีสําคัญของภูมิภาค
เอเชีย ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพดานการคมนาคม เพ่ืออํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก  
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐท่ีใชประโยชนจากการขนสงสนิคาผานจุดผานแดนถาวร (บานหนองเอ่ียน) 
ภายใตแนวคิดแยกคนและสินคาออกจากกัน และบรรเทาความแออัดการจราจรบริเวณดานอรัญประเทศ 

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 เมษายน 2563 – 01 ธันวาคม 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................928,110,680................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
 �    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ............... บาท  

�    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ................. บาท  

ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
    เงินกู ภายในประเทศ ..............464,055,340…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................0................ บาท 

�    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

�    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  

 

- 28 -



10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ 2563  1.2155 1.0773 0.4765 2.7693 

ปงบประมาณ 2564     494.9331 

ปงบประมาณ 2565     410.0000 

รวมท้ังส้ิน 907.7024 

 

11. กิจกรรม 

 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3.  สพพ. เบิ กจ ายเ งิน โครงการให
ประเทศเพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 
……………………………………………………….. 
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โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11)  
ชวงครกขาวดอ – บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง – บานนํ้าสัง สปป. ลาว 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1  สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว นิภาพร  เนียมประยูร โทรศัพท 026177676 ตอ 603 
โทรสาร 026177683     E-mail address  nipapornn@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
การใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป.ลาว ในโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11)  

ชวงครกขาวดอ – บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง – บานน้ําสัง สปป. ลาว เปนโครงการท่ีมี
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงโครงการดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการสรางความเชื่อมโยงเชิงกายภาพระหวางสองประเทศและอนุภูมิภาค CLMV ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนสงผลใหการเดินทางของประชาชนและการขนสงมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ตนทุนการเดินทางและขนสงระหวางกันลดต่ําลง ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากตอการสงเสริม
การคาและการลงทุนในภูมิภาค  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป. ลาว สําหรับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) 

ชวงครกขาวดอ – บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง – บานน้ําสัง สปป. ลาว ประมาณ 124 
กิโลเมตรและซอมแซมถนนหมายเลข 11 ชวงบานตาดทองฯ ระยะทางประมาณ 150 เมตร  

4. ผลผลิต (Output)    
ถนนหมายเลข R11 ชวงครกขาวดอ- บานโนนสะหวัน – สานะคาม – บานวัง – บานน้ําสัง ประมาณ 124 
กิโลเมตร และถนนหมายเลข 11 ชวงบานตาดทองฯ ระยะทางประมาณ 150 เมตร  

ผลลัพธ (outcome)   
สรางความเชื่อมโยงเชิงกายภาพระหวางสองประเทศและอนุภูมิภาค ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลให
การเดินทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม -เวียงจันทน  (Chiangmai-Vientiane Economic 
Corridor: CVEC) มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากข้ึน ท้ังนี้ ยังชวยสงเสริมการคาและการลงทุน 
ในพ้ืนท่ีชายแดน 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสัมพันธและความรวมมือดานเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม ในกรอบทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศไทยสามารถกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอ ท่ีสําคัญของภูมิภาค
เอเชีย ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพดานการคมนาคม เพ่ืออํานวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก  
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐท่ีใชประโยชน ดานการคมนาคมตามแนวเสนทางโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 เมษายน 2563 – 01 ตุลาคม 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

8.6 แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.7 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.8 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.9 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................1,826,500,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
     งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 913,250,000........ บาท  

�    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ............. บาท  

ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 
 

กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
   เงินกู ภายในประเทศ ..............913,250,000…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................0................ บาท 

�    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

�    อ่ืนๆ โปรดระบุ 

 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2563     250.0000 

ปงบประมาณ 2564     600.0000 

ปงบประมาณ 2565     574.7795 

ปงบประมาณ 2566      

รวมท้ังส้ิน 1,424.7795 

 

11. กิจกรรม 

 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 
………………………………………………………………. 
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โครงการพัฒนาเมืองภายใตระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ระยะที่ 3  
ในสวนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ําประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (โครงการ Corridor Towns) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 2 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นาย วาสิทธิ์   อนันตวิเชียร    โทรศัพท 026177676 ตอ 304 
โทรสาร      -          E-mail address  wasita@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพ่ือนบาน สงเสริมความมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกของไทย
ในฐานะผูให และการพัฒนาโครงการดังกลาวจะสงเสริม  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา)  สําหรับการปรับปรุง
ระบบน้าํประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะในเมืองเมียวดี   

4. ผลผลิต (Output)    
(1) การปรับปรุงระบบน้ําประปา (โรงบําบัดน้ํา/ อุปกรณกักเก็บน้ํา/ ระบบจายน้ําประปา) ในเมืองเมียวดี 
(2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ (สถานีท่ีฝงกลบ/ โรงกําจัดกากสารอันตราย/ จัดหาเครื่องมือ 

และอุปกรณการจัดเก็บขยะ) ในเมืองเมียวดี    

ผลลัพธ (outcome)   
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําใหชาวเมียนมาเขาถึงสาธารณูปโภคท่ีดีไดมากข้ึน และดึงดูด

การลงทุน   
(2) ลดระดับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงน้ําประปาของประชาชน และลดความเสี่ยงจากสารเคมีในขยะ  

ท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม   
(3) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับเมียนมา และเสริมสรางระบบหวงโซ

มูลคาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงลดชองวาง
ของการพัฒนาระหวางประเทศ   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืน กับตางประเทศ   

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทําใหชาวเมียนมาเขาถึงสาธารณูปโภคท่ีดีไดมากข้ึน และดึงดูด

การลงทุน   
(2) ลดระดับความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงน้ําประปาของประชาชน และลดความเสี่ยงจากสารเคมีในขยะ 

ท่ีปนเปอนอยูในสิ่งแวดลอม   
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(3) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับเมียนมา และเสริมสรางระบบหวงโซ
มูลคาการคาชายแดนใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงลดชองวาง
ของการพัฒนาระหวางประเทศ   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐท่ีอยูในพ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการในเมืองเมียวดี  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2564 – 01 ธันวาคม 2566          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................777,770,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
     งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 388,885,000........ บาท  

กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
   เงินกู ภายในประเทศ ..............388,885,000…………… บาท  
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท)  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ 2564     38.8885 

ปงบประมาณ 2565     427.7735 

ปงบประมาณ 2566     311.1080 

ปงบประมาณ 2567     0 

รวมท้ังส้ิน 777.7700 

11. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 
…………………………………………………........... 
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โครงการพัฒนาเสนทางหลวงหมายเลข 12 (R12)  
ชวงเมืองทาแขก – จุดผานแดนบานนาเพา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักบริหารโครงการ 1 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นาย กฤดาการ   ทศพะรินทร    โทรศัพท 026177676 ตอ 604 
โทรสาร 026177683     E-mail address  kriddakarnt@neda.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 ถนนหมายเลข 12 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีบทบาทสําคัญในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ โดยเชื่อมโยงประเทศไทย สปป. ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม)  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี) ผานโครงขายระบบคมนาคมในอนุภูมิภาค
ลุม แมน้ําโขง และเปนประตูการคาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสูเวียดนามและจีน ท้ังนี้ 
เสนทาง ดังกลาวเม่ือเปรียบเทียบกับถนนหมายเลข 8 และถนนหมายเลข 9 พบวามีระยะทางสั้นท่ีสุด 
สามารถเชื่อมโยงกับเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจตางๆ อันเปนโอกาสใหสามารถพัฒนาตอเนื่องในแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก –ตะวันตก (East-west Economic Corridor: MWEC) รวมกับถนนหมายเลข 9 
เพ่ือใหการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงสมบูรณมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป.ลาว สําหรับการพัฒนาถนนหมายเลข 12 ชวงเมือง 
ทาแขก – จุดผานแดนบานนาเพา สปป.ลาว  

4. ผลผลิต (Output)    
(1) ถนน R12 มีระยะทางรวมประมาณ 147 กิโลเมตร จากจากเมืองทาแขก แขวงคํามวน – จุดผานแดน 

บานนาเพา เปนถนนขนาด 2 ชองจราจร  
(2) ปรับปรุงดานกายภาพและเรขาคณิตตลอดสายทางตามมาตรฐาน Asian Highway  
(3) ปรับปรุงจุดผานแดน อาคารสํานักงานตางๆ สถานีขนถายสินคาและลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภค 

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในบริเวณดาน  
(4) ปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางบริเวณทางรวมทางแยกในชุมชน ระบบระบายนา ติดตั้งอุปกรณ 

เพ่ือความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย  
(5) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแหลงทองเท่ียว  

ผลลัพธ (outcome)   
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงและการสงออกสินคาจากไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม – มณฑลกวางสี (จีน)  
(2) เพ่ิมโอกาสลงทุนของนักธุรกิจไทยในการลงทุนท่ี สปป. ลาว และเวียดนามไดัมากข้ึน 
(3) สนับสนุนการสงออกสินคาไทย ไปยังเมืองและประเทศตางๆ ตามแนวเสนทาง R12 ท้ังการคาชายแดน 

(สปป. ลาว) และการคาผานแดน (เวียดนามและจีนตอนใต) ซ่ึงมีความนิยมบริโภคสินคาไทย 
เปนทุนเดิมอยูแลว  
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(4) สงเสริมความเปนอยูท่ีดีของเกษตรกรไทย เนื่องจากท้ังเวียดนามและจีน นิยมบริโภคผลไมไทยและมี
การขนสงผานเสนทาง R12 เปนจํานวนมาก 

(5) ชวยกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียวจังหวัดตามแนวชายแดนประเทศไทย เชน จังหวัดนครพนม 
เนื่องจากประชาชน สปป. ลาว และเวียดนาม สามารถเดินทางเขามาทองเท่ียวทางรถยนตไดสะดวกมากข้ึน 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการเปนหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับตางประเทศ  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประเทศไทยสามารถเสริมสรางความแข็งแกรงทางดานโลจิสติกสของประเทศ ซ่ึงแนวเสนทางถนน R12
สามารถเชื่อมโยงกับเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจตางๆ อันเปนโอกาสใหสามารถพัฒนาตอเนื่องในแนวระเบยีง
เศรษฐกิจตะวันออก –ตะวันตก (East-west Economic Corridor: MWEC) รวมกับถนนหมายเลข 9 
เพ่ือใหการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงสมบูรณมากข้ึน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีไดใชถนนท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากข้ึน รวมท้ังมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากมีการคาขายตามแนวชายแดน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2564 – 01 ธันวาคม 2566          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  1. เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดานการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก และดานการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแขงขันของไทย 

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   1,820,000,000 บาท  ประกอบดวย 
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 กรณีของบประมาณแผนดิน     

 �    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ...................... บาท  

�    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ........................ บาท  

ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

�    เงินกู ภายในประเทศ                                บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 

�    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

�    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (ลานบาท) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ รวม 

(ลานบาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ปงบประมาณ 2564     182.0000 

ปงบประมาณ 2565     728.0000 

ปงบประมาณ 2566     728.0000 

ปงบประมาณ 2567     182.0000 

รวมท้ังส้ิน 1,820.0000 

11. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 ปงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประเทศเพ่ือนบานดําเนินการกอสราง
โครงการ 

            

2. สพพ. ติดตามผลการดําเนินโครงการ             
3. สพพ. เบิกจายเงินโครงการใหประเทศ
เพ่ือนบาน 

            

4. สพพ. จัดทํารายงานปดโครงการ  
(การประเมินผลโครงการท่ีแลวเสร็จ) 

            

 
………………………………………………………….. 
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แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan: NSAP) ดานการเงินการคลัง 

ป พ.ศ. 2559 – 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025  

(ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ  

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปาหมาย  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เปนการสงเสริมความรวมมือดานการเงินการคลัง เพ่ือให

บรรลุเปาหมายตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (AEC Blueprint 2025) ทําใหประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความสามารถในการแขงขัน 

1.2  แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1)  ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นการตางประเทศ 

(2)  เปาหมาย การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน มี

มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

(3)  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic 

Action Plan: NSAP) ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568 เปนแผนปฏิบัติการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ของ AEC Blueprint 2025 โดยจะระบุเปาหมายการดําเนินงานในแตละแผนงานไวชัดเจน มีกรอบระยะเวลา

ในการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานได 

(4)  แผนยอยท่ีเกี่ยวของ ดานความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนา

ระหวางประเทศ 

(5)  เปาหมายยอย 1. ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการ  

และความเชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเนนนวัตกรรมดีข้ึน 

(6)  แนวทางการพัฒนา  3) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมุงกระจายความ

เจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภู มิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยอยางท่ัวถึงมากข้ึน รวมท้ังมีบทบาท 

ท่ีแข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ อาทิ 

อาเซียน ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจาพระยา - แมโขง ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับ 

ความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 

เปนตน รวมท้ังประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรับ 

(7)  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ การสงเสริมความรวมมือดานการเงิน

การคลังระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในประเทศ ทําใหประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงความรวมมือดังกลาว

กับประเทศสมาชิกอาเซียน และนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต 

 

- 39 -



 

 

(8)  องคประกอบ  V01 การบูรณาการระหวางสวนราชการไทย และภาคสวนตาง ๆ 

(9)  ปจจัย  F0101 – กลไกเพ่ือการบูรณาการการขับเคลื่อนการตางประเทศของภาคสวนตาง ๆ 

ท้ังในและตางประเทศ 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง    

เปาหมายรวม 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี  

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

เปาหมาย  

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) วัตถุประสงคท่ี  

3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม โดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

      7. เพ่ื อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่ อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ  
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทย 
มีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ท้ังในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

(2) เปาหมายรวมท่ี  
      3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี  
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย 

(3) ยุทธศาสตรท่ี  
      3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
      10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3. ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน 

ท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 7. เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีบทบาท 
ท่ีสรางสรรค 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 
แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ     

     

  

- 40 -



 

 

1.3  แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ        

1.4  สวนท่ีเกี่ยวของอ่ืน 

1.4.2  นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
- การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
- การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย    

1.4.3  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ        
1.4.4  มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ  

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนนิงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน  โครงการ      

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)   -       

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)  -       

2.1.4 ลักษณะโครงการ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน  -       

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)  -      

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย        

2.2.2 ชื่อ – สกุล  ฤทธิ์  ศยามานนท      

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) rit@fpo.go.th     

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)   -   

2.2.5 โทรศัพท  0 2273 9020   ตอ 3600      

2.2.6 โทรสาร  0 2273 9059        

2.3 ผูประสานงานหลัก  

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล พรรณวดี ทุมโฆสิต       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน)  fpoasean@gmail.com, panvadee@fpo.go.th  

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)  -     

2.3.5 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3658      

2.3.6 โทรสาร  0 2273 9059       
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  

1.1) ประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทําแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 2 ฉบับ 
ไดแก (1) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2015 (ASEAN Economic Community (AEC) 
Blueprint 2015) เพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงานดานเศรษฐกิจเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ในป 2558 (ซ่ึงดําเนินงานแลวเสร็จเม่ือป 2558) และ (2) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ค .ศ . 2025  (AEC Blueprint 2025) เพ่ื อ กํ าห น ด ทิ ศท างการรวมตั วท าง เศรษ ฐ กิ จของอ า เซี ยน 
ในระยะ 10 ปขางหนา (พ.ศ. 2559-2568) (ซ่ึงอยูระหวางดําเนินงาน)  

1.2) คณะกรรมการอาเซียนดานการเงินการคลัง ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

เปนประธาน และมีผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนเลขานุการ ทําหนาท่ีติดตามความคืบหนา 

การดําเนินงานของประเทศไทย เพ่ือบรรลุเปาหมาย AEC Blueprint ท้ังสองฉบับ ซ่ึงปจจุบัน มีแผน NSAP  

ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568 เปนกรอบการดําเนินงานของประเทศไทย เพ่ือบรรลุเปาหมาย 

AEC Blueprint 2025 

3.1.2 วัตถุประสงค เพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามแผน NSAP ดานการเงินการคลัง  
ป พ.ศ. 2559 – 2568 ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุเปาหมาย AEC Blueprint 2025  

3.2  เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน NSAP ดานการเงิน

การคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568  

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) หนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินการตามแผน NSAP 

ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568  

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดําเนินงานไดตามแผน NSAP ดานการเงิน 

การคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568  

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ การรายงานความคืบหนาของการดําเนินการท่ีสําคัญตอกระทรวง 

การคลัง 

3.2.5  กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

- ผูบริหารกระทรวงการคลังรับทราบรายงานความคืบหนาของการดําเนินการตามแผน 

NSAP ดานการเงินการคลัง ป พ.ศ. 2559 – 2568  

-  ผูประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน  

-  ประชาชนมีความกินดีอยูดี และมีสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  ท่ัวประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ       -    
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3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2563 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565 

4. กิจกรรม 

 
 

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  -     

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน  -     

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน    -     

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ    -     

(2) เงินกูจากตางประเทศ   -     

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ    -    

(2) จํานวนงบประมาณ    -     

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด   - 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ  - 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด  - 

 

…………………………………………………… 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ             
2. รวบรวมขอมูล/จัดประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

            

3. รายงานผลความคืบหนาตอ
กระทรวงการคลัง 
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การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง 

ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)  

ชื่อ-นามสกุล นางจินดารัตน  วิริยะทวีกุล   โทรศัพท 022658050 
โทรสาร      -           E-mail address  jindarat@pdmo.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
สบน. มีหนาท่ีหลักในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ โดยการวางแผน กํากับ และ

ดําเนินการกอหนี้ใหม การบริหารหนี้เดิม และการชําระหนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานะการเงินการคลังของ
ประเทศ และอยูภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสม รวมท้ังอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลัง  
ท่ีกําหนดใหสัดสวนหนี้สาธารณะคงคางตอ GDP ไมเกินรอยละ 60 และภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณ
การรายไดไมเกินรอยละ 35 หนี้สาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศตอหนี้สาธารณะท้ังหมดไมเดินรอยละ 
10 และภาระหนี้สาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการไมเกินรอย
ละ 5 ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุผลตามภารกิจหนาท่ีดังกลาว จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ซ่ึงในแตละปงบประมาณ สบน. จะจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 
และการปรับปรุงแผนเปนระยะๆ โดยแผนดังกลาวเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นภาพรวมของการกอหนี้ใหมและ
การบริหารหนี้เดิมของท้ังสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบ ระยะเวลา 1 ปงบประมาณ เพื่อเปนการ
กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงานดานหนี้สาธารณะในแตละปงบประมาณใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังใชเปนกรอบในการกํากับการ
กูเงิน การคํ้าประกัน การบริหารความเสี่ยงจากภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาลใหอยูในวงเงินตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และใหระดับของหนี้สาธารณะยังคงอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง และสอดคลองกับ
สถานะการเงินการคลังของประเทศ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหการจัดทําแผนและปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2564 แลว

เสร็จภายในกําหนดเวลา และนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ และ
คณะรัฐมนตรีตามขอบัญญัติของกฎหมาย 

4. ผลผลิต (Output) :   
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและมีผลบังคับใชทันเวลา    
ผลลัพธ (Outcome) :  
สามารถกูเงินและบริหารหนี้ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหอยูในกรอบสัดสวนที่กําหนดไวตาม พ.ร.บ. 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 

 

- 44 -



 
 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มีแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ สําหรับใชเปนกรอบในการดําเนินการกูเงิน

และบริหารหนี้ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณถัดไป เพ่ือใชกํากับการกูเงิน การคํ้าประกัน
เงินกูใหอยูภายใตกรอบวงเงินท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังอยูภายใตกรอบวินับการเงินการคลังท่ีกําหนดไว 

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน  
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีตองการใชเงินกูในการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ    
ปงบประมาณ 2564 :    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564     
ปงบประมาณ 2565 :    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565       

8. ความสอดคลอง 
 8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

 การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่องมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

 8.2 ยุทธศาสตรชาติ 
8.2.1 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

  1) เปาหมายท่ี 2.1  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
         2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.4.5  รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

 8.2.2 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1)  เปาหมายท่ี 2.1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
                      2) ประเด็นท่ี 4.2   ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
                      หัวขอยอยท่ี 4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  

8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
1) เปาหมายรวมท่ี 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบ

ไดกระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
2)  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
3)  เปาหมายท่ี 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4)  แนวทางการพัฒนา หัวขอท่ี 3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม  

หัวขอยอย 3.1.1) การพัฒนาดานการคลัง  
    1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร

งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของ
ประเทศ 

8.4  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
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    8.5 นโยบายรัฐบาล           ไมมีขอมูล  

    8.6 แผนของหนวยงาน    แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป) พ.ศ. 2560-2564    
 ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารหนี้สาธารณะใหมีตนทุนท่ีเหมาะสมภายใตกรอบ

ความเสี่ยงท่ีกําหนด  

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  - 

 
……………………………………………………… 
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การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใชสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง 
(Benchmark Bond) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 

2. ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)  

ช่ือ-นามสกุล นางชนันภรณ พิศิษฐวานิช  โทรศัพท 022717999 
E-mail address  chanunporn@pdmo.go.th  

3. หลักการและเหตุผล 
ในการระดมทุนของ สบน. ซ่ึงมีวงเงินจํานวนมหาศาลจําเปนตองมีการวางแผนการระดมทุน 

อยางรัดกุมเพ่ือมิใหเบียดบังการกูเงินของหนวยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน ซ่ีงจะสงผลกระทบตอตนทุน 
ของพันธบัตรรัฐบาลได การออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond)  
ถือเปนเครื่องมือทางการเงินหลักเครื่องมือหนึ่งท่ี สบน. ใชในการระดมทุนใหไดครบถวนตามจํานวน 
ท่ีตองการ รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระยะยาวเพ่ือสรางอัตราดอกเบี้ย
อางอิงและเสริมสภาพคลองในตลาดรอง โดยในปงบประมาณ 2564 สบน. ไดวางแผนในการออก 
Benchmark Bond วงเงินรวม 360,000 ลานบาท ในหลายรุนอายุ ตั้งแตรุนอายุ 5 ป - 50 ป เนื่องจาก 
Benchmark Bond เปนชองทางการระดมทุนท่ีมีตนทุนตํ่าและยังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญตอการพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ไทย โดยหากสามารถออกพันธบัตรดังกลาวอยางสมํ่าเสมอและในวงเงินท่ีเพียงพอตอการ
สรางสภาพคลองในตลาดรอง จะชวยใหสามารถสรางเสนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
(Government Bond Yield Curve) ใหแกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนนําไปใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิง 
(Reference Rate) ในการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทย 

4. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือระดมเงินกูจากแหลงเงินทุนในประเทศใหสอดคลองกับความตองการใชเงินของรัฐบาล  
2) เพ่ือสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิงและเสริมสภาพคลองในตลาดรอง โดยการกําหนดวงเงิน อายุ  

และความถ่ีในการประมูลของพันธบัตร Benchmark ใหเหมาะสม 
3) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนแหลงระดมทุนท่ียั่งยืน  

5.  ผลผลิต (Output)    
สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใชสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond) วงเงินรวม 360,000 
ลานบาท ไดตามแผนท่ีกําหนด  

ผลลัพธ (outcome)   
สามารถสรางเสนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield Curve) เพื่อใช
อางอิงในการระดมทุนผานตราสารหนี้  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
รอยละของวงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใชสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark Bond) 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) พันธบัตร Benchmark มีสภาพคลองในตลาดรองเพียงพอ และสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศได 
2) มีเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมาะสมกับความตองการระดมทุนและสอดคลองกับสภาวะของตลาด 
3) สามารถระดมทุนไดครบถวน และสอดคลองตามความตองการใชเงินของหนวยงานท่ีใชเงินกู 

7. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
1) รัฐบาล  
2) หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีตองการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้ 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     
ปงบประมาณ 2564 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ปงบประมาณ 2565 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565       

9. ความสอดคลอง 
8.1   เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  

8.2    ยุทธศาสตรชาติ  
8.2.1 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

1)  เปาหมายท่ี 2.1  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

2)  ประเด็นยุทธศาสตร 4.4.5  รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

8.3   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12     
1)  เปาหมายรวมท่ี 2.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
2)  ยุทธศาสตรท่ี 3      การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
3)  เปาหมายท่ี 6  เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาทาง 
                             เศรษฐกิจและสังคม 
4)  แนวทางการพัฒนา หัวขอ 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 

                                          หัวขอยอย 3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน 
    (1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน

ท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน 

 8.4  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

8.5  นโยบายรัฐบาล     ไมมีขอมูล   

8.6  แผนของหนวยงาน    แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป) 
พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให
เปนศูนยกลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย 

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   
10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  - 

 
……………………………………………………… 
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การรักษาวินัยการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
การดําเนินการใหอยูในกรอบสัดสวนตัวช้ีวัดทีก่ําหนด (ม.50)  

และการรายงานขอมูลหนี้ (ม.76) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 
1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 

ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)  

ช่ือ-นามสกุล นายศิรัส ปุษยะนาวิน  โทรศัพท 022658050 #5504 
โทรสาร      -           E-mail address  sirus@pdmo.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ พ.ศ. 2561 มาตรา 50 กําหนดสัดสวนเพ่ือใชเปนกรอบในการ

บริหารหนี้สาธารณะ ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ดาน ดังนี้  
1) ตัวชี้วัด “สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ” เพ่ือใชวัดเสถียรภาพและ

ความยั่งยืนทางการคลัง ตองไมเกินรอยละ 60  
2) ตัวชี้วัด “สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ”  

เพ่ือวัดความสามารถในการชําระหนี้ท่ีกอและการปรับโครงสรางหนี้ ตองไมเกินรอยละ 35  
3) ตัวชี้วัด “สัดสวนหนี้สาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศตอหนี้สาธารณะท้ังหมด” เพ่ือใชเปน

กรอบควบคุมวงเงินในการกูเงินตราตางประเทศและปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตองไมเกิน
รอยละ 10   

4) ตัวชี้วัด “สัดสวนภาระหนี้สาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคา
และบริการ” เพ่ือใชวัดความสามารถในการชําระหนี้เงินตราตางประเทศ ตองไมเกินรอยละ 5  

โดยในการพิจารณากําหนดสัดสวนขางตน สบน. จะตองพิจารณาถึงความยั่งยืนทางการคลัง  
การกํากับการกูเงินใหเปนไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะใหมีตนทุนและความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสมและกําหนดใหมาตรา 70 ของ พ.ร.บ. ดังกลาว ตองมีการรายงานสถานะหนี้สาธารณะคง
คางและสัดสวนหนี้ ท่ีเกิดข้ึนจริงตอคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกป 

3. วัตถุประสงค    
 เพ่ือใหกรอบการบริหารหนี้สาธารณะอยูในกรอบสัดสวนการเงินการคลังท่ีกําหนด และ

ดําเนินการเปนไปตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

4.  ผลผลิต (Output)    
มีการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและ Portfolio Benchmark เปนประจําทุกป  

ผลลัพธ (outcome)   
การบริหารหนี้สาธารณะอยูในกรอบสัดสวนวินัยการเงินการคลังท่ีกําหนด  
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
1)  สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ตองไมเกินรอยละ 60   
2)  สัดสวนภาระหนี้ของรัฐบาลตอประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ ตองไมเกินรอยละ 35   
3)  สัดสวนหนี้สาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศตอหนี้สาธารณะท้ังหมด ตองไมเกิน 

รอยละ 10  
4)  สัดสวนภาระหนี้สาธารณะท่ีเปนเงินตราตางประเทศตอรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ 

ตองไมเกินรอยละ 5  
5)  จัดรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงคางและสัดสวนหนี้ท่ีเกิดข้ึนจริงตอคณะกรรมการนโยบาย

และกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ และ ครม. เพ่ือทราบภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นเดือนมีนาคมและ
กันยายนของทุกป 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สถานะการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศมีความม่ันคงโดยอยูในกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
รัฐบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ปงบประมาณ 2564 :      1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564     
ปงบประมาณ 2565 :      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565       

8. ความสอดคลอง 
8.1  เปาหมายยุทธศาสตรชาติ  

   การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  

8.2  ยุทธศาสตรชาติ 
 8.2.1 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1)  เปาหมายท่ี 2.1 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

8.2.2  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) เปาหมายท่ี ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม  
                        ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.4.2  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ 

8.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
1)  เปาหมายรวมท่ี 2.3  ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
2)  ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
3)  เปาหมายท่ี 5   รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
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4)  แนวทางการพัฒนา  3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม  
3.1.1) การพัฒนาดานการคลัง  

       1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของ
ประเทศ 

 8.4  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

 8.5  นโยบายรัฐบาล ไมมีขอมูล  

     8.6  แผนของหนวยงาน    แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป) พ.ศ. 2560-2564    
 ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารหนี้สาธารณะใหมีตนทุนท่ีเหมาะสมภายใตกรอบ

ความเสี่ยงท่ีกําหนด  

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  -  

 
………………………………………………………….. 
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โครงการบริหารจัดการหน้ีดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

                   โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด  
กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  
 ช่ือ-นามสกุล นายพิชัย จารุสมบัติ โทรศัพท 0 2126 7881-2 ตอ 4316 
 โทรสาร 0 2126 7883 E-mail address phichai@iam.mail.go.th 

2. หลักการและเหตุผล 
          บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด (บสอ.) เปนบริษัทบริหารสินทรัพย 
ท่ีมีการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ีมีประสิทธิภาพ มุงเนนการเจรจาปรับปรุง 
โครงสรางหนี้และคํานึงถึงศักยภาพความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ เพ่ือเรียกเก็บเงินชําระภาระหนี้ 
เงินสดไดอยางรวดเร็ว และนําไปชําระตั๋วสัญญาใชเงินจากการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารอิสลาม 
แหงประเทศไทยไดตามกําหนด เพ่ือสรางศักยภาพและเสถียรภาพของ บสอ. ใหรองรับการบริหารสินทรัพย 
ดอยคุณภาพท่ีมีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต ท้ังนี้ บสอ. ใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุงเนนการเจรจาปรับโครงสรางหนี้สําหรับกลุมลูกหนี้ท่ีมีเจตนารมณในการ
ชําระหนี้ แตอาจดวยภาวะเศรษฐกิจและสภาพคลองของลูกคาทําใหไมสามารถปรับโครงสรางหนี ้
และชําระหนี้จํานวนมากได โดยใหโอกาสลูกหนี้ในการปรับโครงสรางหนี้และชําระหนี้ไดตามศักยภาพ 
ของลูกหนี้ โดยลูกหนี้ก็ยังมีสภาพคลองท่ีเพียงพอในการดําเนินธุรกิจไดและมีโอกาสท่ีธุรกิจจะฟนตัว  
รวมท้ังการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ยังสงผลใหมีการจางงานดวย  

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือให บสอ. สามารถชําระผลตอบแทนการโอนสินทรัพยคืนใหกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

ตาม สัญญาท่ีกําหนด 
2) เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพ โดยการปรับโครงสรางหนี้ 

ใหกับลูกหนี้และแกปญหาใหกับสถาบันการเงินเพ่ือลดความสูญเสียใหคงเหลือนอยท่ีสุด  

4. ผลผลิต (Output)    
บริหารสินทรัพยเพ่ือเรียกเก็บเงินชําระหนี้โดยนําไปชําระเงินตนและผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงินตามสัญญา  
1)  ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2563 จํานวน 4,500 ลานบาท 
2)  ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2564 จํานวน 4,500 ลานบาท 
3)  ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2565 จํานวน 4,500 ลานบาท 
4)  ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2566 จํานวน 4,500 ลานบาท 
5)  ตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดป 2567 จํานวน 4,381 ลานบาท  

ผลลัพธ (outcome)   
สามารถปรับโครงสรางหนี้ แกไขหนี้ใหลูกหนี้สามารถฟนฟูธุรกิจ เพ่ือใหมีความสามารถในการแขงขัน 
และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศได และ/หรือสามารถบังคับคดีขายทอดตลาดจากลูกหนี้ท่ีไมใหความรวมมือ 
กลับคืนกระทรวงการคลัง เพ่ือลดสวนสูญเสียของภาครัฐใหนอยท่ีสุด  
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
1)  ความสําเร็จในการรายงานผลการชําระเงินตนและผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงินรายเดือนตอสํานักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
2)  ความสําเร็จในการใหความรูในการแกไขหนี้กับลูกหนี้และผูประกอบการทุกชองทาง  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1)  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไดรับชําระเงินตนและผลตอบแทนตั๋วสัญญาใชเงินตามกําหนดเวลา  

ทําใหธนาคารมีความเขมแข็งทางการเงิน 
2)  บสอ. สามารถบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดความสูญเสียใหคงเหลือ 

นอยท่ีสุด โดยลูกหนี้หรือผูประกอบการท่ีสุจริตและใหความรวมมือ สามารถดํารงอยูและประกอบธุรกิจ 
ตอไปได  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ลูกหนี้หรือผูประกอบการ และภาครัฐ  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  5. รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................20,131,400,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
     งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 20,131,400,000........ บาท  
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปงบประมาณ 2563 387,585,000 0 2,412,415,000 0 2,800,000,000 
ปงบประมาณ 2564 700,000,000 0 2,271,000,000 0 2,971,000,000 
ปงบประมาณ 2565 742,750,000 0 4,117,650,000 0 4,860,400,000 
ปงบประมาณ 2566 1,215,100,000 0 3,584,900,000 0 4,800,000,000 
ปงบประมาณ 2567 1,200,000,000 0 3,500,000,000 0 4,700,000,000 

รวมทั้งสิ้น 20,131,400,000 

 
……………………………………………….. 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยอํานวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร  บริษัท ธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นายพลจักร  นิกาญจนกูล โทรศัพท 0818576131 
โทรสาร 02143888-9     E-mail address  pholjak@dad.co.th  

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันยังคงมีหนวยงานภาครัฐท่ีมีสถานท่ีทํางานไมเพียงพอ หรือไมมีพ้ืนท่ีทํางานเปนของตังเอง ทําให
ตองเชาอาคารสํานักงานของภาคเอกชน เปนภาระงบประมาณภาครัฐระยะยาว ธพส. จึงมีแนวคิด
ดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนขยายศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    
โซน C โดยไดสํารวจความตองการพ้ืนท่ีของหนวยงานราชการ เพ่ือพัฒนาโครงการเปนอาคารสํานักงาน         
ในบริเวณสวนขยายศูนยราชการฯ โซน C  เปนการใชประโยชนจากท่ีราชพัสดุภายในศูนยราชการฯ                
ใหเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังยังลดงบประมาณคาเชา
อาคารเอกชนของหนวยงานภาครัฐ เม่ือสิ้นสุดโครงการ  อาคารจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ และไมมีภาระ
คาเชาสํานักงานอีกตอไป   

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือพัฒนาท่ีราชพัสดุสวนขยายศูนยราชการฯ ดวยการพัฒนาโครงการเปนอาคารสํานักงานรวม  

รองรับความตองการพ้ืนท่ีของหนวยงานราชการ  
2) เพ่ือลดงบประมาณคาเชาอาคารเอกชนของหนวยงานภาครัฐ ท่ี มีสถานท่ีทํางานไม เพียงพอ  

หรือไมมีพ้ืนท่ีเปนของตัวเอง  
3) เพ่ือเพ่ิมมูลคาทรัพยสินภาครัฐใหเกิดประโยชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ผลผลิต (Output)    
กอสรางอาคารสํานักงานรวมหนวยงานราชการ และบริหารจัดการโครงการตลอดอายุสัญญาเชา 30 ป 

ผลลัพธ (outcome)   
เพ่ือเพ่ิมมูลคาทรัพยสินภาครัฐ ใหเกิดประโยชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
รอยละความสําเร็จตามแผน  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) หนวยงานภาครัฐไดมี พ้ืนท่ีสํานักงานแหงใหม รองรับการขยายงานและการบริการประชาชน 

ไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ  
2) ลดภาระงบประมาณในการเชาอาคารเอกชนของหนวยงานราชการ  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ภาครัฐ ลดภาระงบประมาณคาเชาอาคารในระยะยาว เม่ือสิ้นสุดโครงการ 30 ป อาคารจะตกเปนของรัฐ   

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2562 – 01 เมษายน 2567          
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8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง   
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  1. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                           -  1. การพัฒนาดานการคลัง 
                                                  - เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ 
การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน  ไมมีขอมูล      

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนาอยู
อัจฉริยะ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................30,000,000,000................ บาท  ประกอบดวย 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
  เงินกู ภายในประเทศ  30,000,000,000  บาท  
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2562 0 0 105,320,000 105,320,000 210,640,000 
ปงบประมาณ 2563 200,110,000 221,170,000 210,640,000 737,230,000 1,369,150,000 
ปงบประมาณ 2564 631,910,000 737,230,000 1,369,150,000 1,369,150,000 4,107,440,000 
ปงบประมาณ 2565 1,685,110,000 1,474,470,000 2,317,020,000 2,317,020,000 7,793,620,000 
ปงบประมาณ 2566 2,422,340,000 2,422,340,000 2,948,940,000 3,159,570,000 10,953,190,000 
ปงบประมาณ 2567 3,264,894,000 737,234,000 1,563,832,000 0 5,565,960,000 

รวมท้ังสิ้น 30,000,000,000 
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11.กิจกรรม 
  

กิจกรรม 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.
2567 

ปงบประมาณ2562 ปงบประมาณ2563 ปงบประมาณ2564 ปงบประมาณ2565 ปงบประมาณ2566 ปงบประมาณ2567 
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

1. งานที่ปรึกษาบริหารโครงการ                      
2. งานออกแบบรายละเอียด                      
3. งานศึกษาออกแบบดานจราจรและการขนสง                      

3.1 งานศึกษาออกแบบระบบขนสงมวลชน และศึกษาทบทวน
ระบบจราจร โดยรอบศูนยราชการฯ 

                     

3.2 งานออกแบบรายละเอยีดอาคาร Depot และที่จอดรถ                      
3.3 งานควบคุมงานกอสรางอาคาร Depot และที่จอดรถ                      

4 .งานศึกษาดานส่ิงแวดลอม                      
5. งานสนับสนุนกรมธนารักษ เร่ืองการจัดสรรพื้นที่และการผูกพัน

งบประมาณ 
                     

6.งานสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและทีป่รึกษาอื่น ๆ (Pending)                      
7.งานเตรียมพื้นที่กอสราง                      
8.งานควบคุมงานกอสราง                      
9.งานกอสรางอาคาร + ตกแตงภายใน                      
   - งานเตรียมพื้นที่กอสราง                      
   - งานกอสรางเสาเข็มดานทิศเหนือ                      
   - งานกอสรางเสาเข็มดานทิศใต                      
   - งานกอสรางชั้นใตดิน (Basement)  (ชั้น B2, B1, G)                      
   - งานกอสรางอาคารดานทิศเหนือ                      
   - งานกอสรางอาคารดานทิศตะวันออก                      
   - งานกอสรางอาคารดานทิศตะวันตก                      
   - งานกอสรางอาคารสนับสนุน                      
   -  งานกอสรางระบบ ICT สาธารณูปโภคและงานภูมิทัศนดาดแข็ง                      
   - งานจัดหาและปลูกไมยืนตน                      
   - งานครุภัณฑลอยตัว                      
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กิจกรรม 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.
2567 

ปงบประมาณ2562 ปงบประมาณ2563 ปงบประมาณ2564 ปงบประมาณ2565 ปงบประมาณ2566 ปงบประมาณ2567 
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

   - งานกอสราง Solar Roof                      
- งานระบบขนสงสาธารณะ                      
  - งานกอสรางอาคาร Depot และที่จอดรถ                      
  - งานจัดหาระบบรถขนสงสาธารณะ                      
- งานปรับปรุงศูนยราชการฯ                      
  - งานปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน                      
  - งานปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกโซน A และ B                      
- งานอื่น ๆ                      
10. ธพส.สงมอบพื้นที่โซน C ใหกรมธนารักษ / หนวยงาน                      
11. งานประชาสัมพันธ                      

 
 

……………………………………………………………………………….. 
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การบริหารหลักทรัพยเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตรการบริหารหลักทรัพยของรัฐ พ.ศ. 2561 – 2564  
(การจําหนายหลักทรัพยที่ไมมีความจําเปนในการถือครอง) 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1  แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 4.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โครงการดังกลาว เปนการดําเนินการจําหนายหลักทรัพย 

ท่ีไมมีความจําเปนในการถือครอง เพ่ือใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยท่ีสอดคลองกับพันธกิจ 

และเปนหลักทรัพยในเชิงนโยบาย รวมถึงการจําหนายหลักทรัพยท่ีไมมีความจําเปนในการถือครองนั้น ทําใหกระทรวงการคลัง 

มีแหลงเงินทุนสําหรับลงทุนในหลักทรัพยท่ีสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับภาคเอกชน ซ่ึงจะเปนประโยชน

ตอภาคเอกชน หากเปนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีลักษณะเปนโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2  แผนระดับท่ี 2  

1.2.1  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(2) เปาหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ มีเปาหมายในการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติในดานการ

สรางความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากสามารถเปนเครื่องมือและแหลงเงินทุนใหกับภาครัฐในการลงทุน 

ในหลักทรัพยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน หรือหลักทรัพยท่ีตองการการสนับสนุนจากภาครัฐอัน

สามารถสงผลตอการบริหารจัดการหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ การบริหารจัดการการเงินการคลัง  

(5) เปาหมายยอย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ  

(6) แนวทางการพัฒนา : 1) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคโดยรักษาวินัย

การเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว 

ดําเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังท่ีโปรงใส ยืดหยุน รักษาเสถียรภาพระบบการเงินและพัฒนาเครื่องมือ

ทางนโยบายใหม ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก รวมท้ังสอดรับกับบริบท

และโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินท้ังตลาดเงิน ตลาดทุน และการ

ประกันภัย สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทาง

การเงิน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงิน ใหเปนมาตรฐานสากลและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

นวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความม่ันคงและปลอดภัยของระบบการชําระเงินหลักของประเทศ 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : หากสามารถดําเนินการไดบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการดังกลาว กระทรวงการคลังจะมีเครื่องมือทางการเงินในการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความ

จําเปนในเชิงนโยบาย และกระทรวงการคลังจะสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐใหเกิดประสิทธิภาพ และ

เกิดการลงทุนหรือถือครองหลักทรัพยท่ีตอบสนองนโยบายภาครัฐ ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดการใชงบประมาณ 

การจัดการรายไดรายจายอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด ท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาประเทศท่ีเปนไปได  
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(8) องคประกอบ 

V01 แผนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

V05 สภาพแวดลอมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

(9) ปจจัย 

F0101 ฐานขอมูลท่ีสะทอนสถานการณปจจุบันและสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนได 

F0102 การศึกษาและการวิจัยท่ีทันสถานการณ 

F0104 แผนท่ียืดหยุน ปรับตัวไดทันสถานการณ 

F0501 กฎหมายท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อน  

F0503 การมีสวนรวมของหนวยงาน และภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ 
 

องคประกอบ ปจจัย 
V01 แผนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร  F0101 ฐานขอมูลท่ีสะทอนสถานการณปจจุบัน 

และสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผนได 
F0102 การศึกษาและการวิจัยท่ีทันสถานการณ 
F0104 แผนท่ียืดหยุน ปรับตัวไดทันสถานการณ 

V05 สภาพแวดลอมในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายยุทธศาสตรชาติ  

F0501 กฎหมายท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อน  
F0503 การมีสวนรวมของหนวยงาน และภาคี 
การพัฒนาอ่ืนๆ 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน 

สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึนสราง

ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา    

(2) เปาหมายรวมท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจ 

ปรับสูเศรษฐกิจฐานราก บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการขนาดกลาง 

และขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบ

การผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู

ชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาค เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน 

เชน ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

(3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาดานการคลัง : ปรับโครงสรางการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจท้ังระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาฐานะทางการเงิน  
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1.2.3 แผนความม่ันคงแหงชาติ 
แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ - 

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร - 

(3) กลยุทธ - 

1.3     แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเกี่ยวของ - 
1.4  สวนท่ีเกี่ยวของอ่ืน 

1.4.1  มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  
- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2554 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยของรัฐ 
- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตร ี

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2554 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยของรัฐ 

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนนิงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน กระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพยท่ีไดรับโดยนิติเหตุ (ผลของกฎหมาย) 

ซ่ึงอาจไมสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกระทรวงการคลัง และยังเปนภาระในการบริหารจัดการหลักทรัพย

ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพ่ือลดภาระในการบริหารจัดการ และใหกระทรวงการคลังมีแหลงเงินทุนในการ 

เขาลงทุนในหลักทรัพยท่ีภาครัฐมีความจําเปนในการสนับสนุน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

ในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางการดําเนินการ

จําหนายหลักทรัพยของรัฐท่ีไมมีความจําเปนในการถือครอง    

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)         

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ สําหรับป 2564 โครงการฯ เปนโครงการท่ีใชงบประมาณ ท้ังนี้ สําหรับป 2565 

อาจจะตองพิจารณาผลการจําหนายหลักทรัพยในป 2565 ในเบื้องตน เพ่ือพิจารณาแผนการดําเนินการในป 2563 ตอไป  

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน        

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.2.1 คํานําหนาช่ือ นาย        

2.2.2 ช่ือ – สกุล จีรวัฒน หงสกุล      

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) jerawat_h@sepo.go.th        

2.2.4 โทรศัพท 02 298 5880 ตอ 3119        

2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.3.1 คํานําหนาช่ือ นางสาว         

2.3.2 ช่ือ – สกุล ชนิกานต สุขขะเสริมสุข       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) chanikan_s@sepo.go.th      

2.3.4 โทรศัพท 02 298 5880 ตอ 2122       
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล ปจจุบันกระทรวงการคลังถือครองหลักทรัพยอยูเปนจํานวนมากอัน

เปนการไดมาโดยนิติเหตุ (ผลของกฎหมาย) สงผลใหกระทรวงการคลังมีภาระหนาท่ีในการบริหารจัดการหลักทรัพย

ท่ีกระทรวงการคลังถือครอง ดังนั้น เพ่ือลดภาระในการบริหารจัดการ และใหกระทรวงการคลังมีแหลงเงินทุน 

ในการเขาลงทุนในหลักทรัพย ท่ีภาครัฐมีความจําเปนในการสนับสนุน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและสนับสนุน 

การพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

3.1.2  วัตถุประสงค เพ่ือเปนการลดภาระการบริหารหลักทรัพยท่ีไมมีความจําเปนในการถือครอง  

และสามารถกําหนดแนวทางการจําหนายหลักทรัพยท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ไดอยางโปรงใส และเปนประโยชนสูงสุดแกภาครัฐ  

3.2  เปาหมาย  

3.2.1  เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) กระทรวงการคลังดําเนินการจําหนายหลักทรัพย 
และถือครองหลักทรัพยของรัฐท่ีมีความจําเปนตอเศรษฐกิจ และสนองนโยบายของประเทศได  

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) กระทรวงการคลังสามารถเพิ ่มประส ิทธ ิภาพ 

การบริหารจัดการหลักทรัพย และมีแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีความสําคัญในเชิงนโยบายตอไป 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสรางมูลคาเพ่ิมสําหรับกิจการอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศตอไป  

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด กระทรวงการคลังมีแหลงเงินทุนเพ่ือใชสําหรับการลงทุนในโครงการหรือ

กิจการอ่ืน ท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศ  

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ สามารถจําหนายหลักทรัพยท่ีไมมีความจําเปนในการถือครอง 

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ผูสนใจเขาซ้ือหลักทรัพย กระทรวงการคลัง และ สคร. 

3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ กรุงเทพมหานครฯ 
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ กระทรวงการคลังและ สคร. 

3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

3.4.1  วันท่ีเริ่มตนโครงการ 1 ตุลาคม 2563 
3.4.2  วันท่ีส้ินสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 
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4. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ตรวจสอบสถานะและประเมินมูลคาหลักทรัพย         

2. จดัประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือการจําหนาย         

3. ขอรับนโยบายในการดําเนินการจําหนายหลักทรัพยจาก
กระทรวงการคลัง 

        

4. ดําเนินการจําหนายหลักทรัพย และรายงานผลการ
จําหนายหลักทรัพยของกระทรวงการคลัง 

        

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน 

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง 5,606,700 บาท   
(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน  -     

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน   -     

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ   -     

(2) เงินกูจากตางประเทศ   -     

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ   -    

(2) จํานวนงบประมาณ   -     

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 5,606,700 บาท 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

2564 *2,242,680 *2,242,680  *1,121,340  5,606,700  
2565 - - - -  

* ประมาณการการเบิกจายเงินงบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด 5,606,700 บาท 

………………………………………………………………… 

- 64 -



โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปาหมาย  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ไมระบุ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง การเกษตร 

(2) เปาหมาย 1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ไมระบุ 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

(5) เปาหมายยอย 1. ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

(6) แนวทางการพัฒนา  3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัย

สินคาเกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรท่ีมาตรฐานและครบวงจร  

ท้ังเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรท่ีมุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร รวมท้ังการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการ

จัดการปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน อาทิ 

เสถียรภาพราคาสินคา กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ความม่ันคงอาหาร โดยกําหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบ

สํารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมท้ังใหเกษตรกรและผูใช

ประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ วิเคราะห

แนวโนมการผลิตสินคาเกษตร 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ไมระบุ 

(8) องคประกอบ V04 สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวย

มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

(9) ปจจัย  F0405 การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง  ดานเศรษฐกิจ 

(2) เปาหมายรวม 1. มีระบบประกันภัยพืชผลท่ีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศสําหรับ

บริหารจัดการความเสี่ยงใหเกษตรกร ท้ังระดับเกษตรกร สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันการเงินชุมชน 

โดยมีระบบประกันภัยพืชผลครอบคลุมรอยละ 8๐ ของพ้ืนท่ีและผลิตภัณฑภายใน 5 ป 

(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2. การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม 
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(4) ข้ันตอนการดําเนินการ 1. ระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา : พัฒนา
ระบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา 

(5) แนวทางการดําเนินการ  ขยายระบบประกันภัยพืชผลใหครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศและพ้ืนท่ีประเทศ  

(6) เปาหมาย 1. มีระบบประกันภัยพืชผลครอบคลมุ 80% ของพ้ืนท่ี และผลิตภัณฑภายใน 5 
ป เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญารับรูและสามารถใชประโยชนจากกลไกคุมครองเกษตรกรในระบบ
เกษตรพันธสัญญาตั้งแตระดับของการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต  

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน 

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

(2) เปาหมายรวมท่ี 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 10. เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน

และพ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ภาคการผลิตและบริการ 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ         

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ในขอ ๔.  

การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ        

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

     โครงการประกันภัยขาวนาป มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563 

     โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563   
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2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ       

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย         

2.2.2 ชื่อ – สกุล สุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ       

2.2.3 E-mail (หนวยงาน)  spv668@gmail.com      

2.2.4 โทรศัพท 0 2273 9020   ตอ 3720      

2.3 ผูประสานงานหลัก 

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล ณปภัช  เรียงแหลม        

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) k.rianglam@gmail.com     

2.3.4 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3696      

รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  

 จากปรากฏการณธรรมชาติและภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศไดกอใหเกิด
ปญหาตอการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนภัยน้ําทวม ภัยแลง หรือภัยจาก
ศัตรู พื ช ได สร างความ เสี ยหายให พ้ื น ท่ี เพ าะปลู ก เป นจํ านวนมาก เกษตรกรจึ งต อ งมีค า ใช จ าย 
ในการเตรียมการปองกันและการจัดหาปจจัยการผลิตสําหรับ พ้ืนท่ี เพาะปลูกของตน ทําใหตนทุน 
ในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนทุกป โดยในปจจุบันตนทุนเฉลี่ยในการปลูกขาวตอไรของเกษตรกรอยูท่ีประมาณ 4,000 
– 5,000 บาท ซ่ึงประเด็นปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือเยียวยาใหกับ
เก ษ ต ร ก ร ท่ี ป ร ะ ส บ ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ ทุ ก ป ร ะ เภ ท  โด ย สํ า ห รั บ ข า ว  รั ฐ จ ะ ให เ งิ น ช ว ย เห ลื อ 
ในอัตราไรละ 1,113 บาท และขาวโพดเลี้ยงสัตว รัฐจะใหเงินชวยเหลือในอัตราไรละ 1,148 บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 อยางไรก็ดี อัตราเงินชวยเหลือดังกลาวถือเปนจํานวนนอยเม่ือ
เปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้น เม่ือป 2553 รัฐบาลจึงไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ดานการประกันภัยพืชผล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรไทยเขาถึงระบบการประกันภัยเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการประชุมรวมกัน เพ่ือรวม
พัฒนาระบบการประกันภัยใหเหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ขาวนาป และไดเริ่มดําเนินการโครงการ
ประกันภัยขาวนาปครั้งแรกเม่ือป 2554 และขาวโพดเลี้ยงสัตวซ่ึงไดเริ่มโครงการประกันภัยครั้งแรกในป 2562 
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3.1.2 วัตถุประสงค  

1) เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความคุมครอง เม่ือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2) เพ่ือใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบการ

ประกันภัย ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรลดภาระหนี้สินและสามารถมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก 
ในรอบถัดไป 

3) เปนการตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทด
รองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพ่ือรองรับตนทุนในการเพาะปลูก
ขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว 

4) เพ่ือใหเกษตรกรรูจักการพ่ึงพาตนเอง เปนการสรางภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ 
 

3.2 เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ   
2. จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

        เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติไดดวยตนเอง 
โดยใชกลไกทางดานการประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด ชวยลดภาระหนี้สินใหกับเกษตรกรและมีเงินทุนเพียงพอสําหรับ 

การเพาะปลูกในรอบตอไป 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

1. คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการในการดําเนินโครงการประกันภัย 

ขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว 

2. จํานวนพ้ืนท่ีเอาประกันภัยมีจํานวนท่ีไมต่ํากวารอยละ 80 ของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

ท่ีกําหนดใหมีการรับประกันภัย 

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ัวประเทศ  
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ -    

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2564 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565 
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3. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1) รวบรวมขอมูลและประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ         

2) การนําเสนอขอสรุปแนวทางการดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป
และขาวโพดเลี้ยงสัตว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลังเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบในหลักการ 

        

3) การขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาปและ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ตอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. 

        

4) การนําเสนอโครงการประกันภัยขาวนาปตอคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารขาวแหงชาติ (นบข.) และโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวตอ
คณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) 

        

5) การจัดเตรียมระบบงานสารสนเทศเพ่ือการรับประกันภัย         

6) การจัดเตรียมการจัดทํากรมธรรมประกันภัย         

7) การเสนอโครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว ตอ
คณะรัฐมนตรเีพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

        

8) การจําหนายกรมธรรมประกันภัย         

9) การประชาสัมพันธและการสรางความรูความเขาใจเรื่องการประกันภัย
ใหกับเกษตรกร 

        

10) การติดตามประเมินผลและแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนิน
โครงการ 

        

11) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยแบบใหมใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนผานการใชเทคโนโลยท่ีีทันสมัย เชน การประกันภัยแบบดัชนีผลผลิต
ของเขตพ้ืนท่ี (Area Yield Index) และดัชนีสภาพอากาศ (Weather Index) 
หรือการประเมินความเสี่ยงจากภาพถายดาวเทียม เปนตน 

        

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 3,224,374,000 บาท 

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง กรอบวงเงินในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัย ปการผลิต 2563 

      โครงการประกันภัยขาวนาป จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 2,910,391,000 บาท 

      โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 313,983,000 บาท 

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน       

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน         

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ         

(2) เงินกูจากตางประเทศ        
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5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ         

(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ  - 

 รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด  -  บาท 

…………………………………………………………. 
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โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือผลิตภัณฑคุณภาพสูง 

  โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   องคการสุรา กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวหทัยรัตน เกษศิริ     โทรศัพท 092 - 096 - 0793 

E-mail address  hatairat_k@liquor.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยองคการสุรา กรมสรรพสามิต เปนรัฐวิสาหกิจผูผลิตและจําหนายเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์แหงเดียว 

ในประเทศไทยเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ถูกใชประโยชนมากมายอาทิใชเปนวัตถุเจือปนอาหารในโรงงานผลิต 

อาหารใชในหองปฏิบัติการเพ่ือการวิ เคราะหวิจัยและพัฒนาใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป  นอกจากนี้

เอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ยั ง ถูกใช เปนสารตั้ งตนทางยา (Active Pharmaceutical ingredient: API)  

ของโรงงานผลิตเครื่องสําอาง เครื่องมือแพทยอาหารเสริม และยา ซ่ึงเปนกลุมโรงงานท่ีตองจัดทําระบบ

มาตรฐาน PIC/S GMP ตามกฎหมาย องคการสุราฯ จึงมีความมุงม่ันพัฒนา กระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล

บริสุทธิ์ขององคการสุราฯ ใหไดรับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานผลิตสารต้ัง ตนทางยา (PIC/S GMP for 

Active Pharmaceutical Ingredient) เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศนขององคการสุราฯ คือ “ผูนําอุตสาหกรรม

เอทิลแอลกอฮอลคุณภาพสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคุณคาตอสังคม”   

3. วัตถุประสงค    

- เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตแอลกอฮอลใหเปนไปตามมาตรฐานโรงงานผลิตสารตั้งตนทางยา (PIC/S GMP 

for Active Pharmaceutical Ingredient) ซ่ึงเปนมาตรฐานในระดับสากล  

- เพ่ือใหกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเอทิลแอลกอฮอลขององคการสุราฯ มีคุณภาพและสามารถใชเปน วัตถุดิบ

หรือสารตั้งตนสําหรับโรงงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง เครื่องมือแพทยอาหารเสริม และยา  

- เพ่ือสรางความม่ันใจในคุณภาพผลิตภัณฑเอทิลแอลกอฮอลตอลูกคาโรงงานโรงงานผลิตเครื่องสําอาง 

เครื่องมือแพทยอาหารเสริม และยา  

4. ผลผลิต (Output)    

ไดรับการรับรองมาตรฐาน PIC/s   

ผลลัพธ (outcome)   

ประชาชนมีความม่ันใจในคุณภาพผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตขององคการสุราฯ เปนท่ียอมรับในระดับ

สากล   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   

กระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอลขององคการสุราฯ ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานผลิตสารตั้งตน

ทางยา (PIC/S GMP for Active Pharmaceutical Ingredient) โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ภายใน ปงบประมาณ 2565 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง 
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

อัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ (เฉลี่ยรอยละ 3)  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 

                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

       ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 

                      -  1. การเกษตรสรางมูลคา 

                             -  4. เกษตรแปรรูป    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  เปาหมายรวม 

                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

   ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

                             -  เปาหมาย 

                                    -  เปาหมายท่ี 8ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 

       ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  2.การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต

และบริการ 

                                           -  1. การพัฒนาภาคการเกษตร 

                                                  - เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      
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9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................89,397,000................ บาท  ประกอบดวย 

กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

 เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............89,397,000.............. บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 0 0 0 68,441,750 68,441,750 

ปงบประมาณ 2565 0 20,955,250 0 0 20,955,250 

รวมท้ังส้ิน 89,397,000 
 

11. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. อบรมขอกําหนดมาตรฐาน PIC/s                 

2. ทบทวนเอกสารวิธีปฏิบัติ (SOP)                 

3. จัดทําเอกสารยา                 

4. กอสรางหองสะอาด                 

5. ซ้ือเครื่องบรรจุแอลกอฮอล                 

6. ปรับปรุงหองบรรจุขวด                 

7. กอสรางอาคารหองปฏิบัติการ                 

8. จัดซ้ือเครื่องมือสําหรับ การทดสอบหาปริมาณเชื้อกอโรค 
ในตัวอยาง น้ําท่ีใชในการผลิต เอทานอล 

                

9.  โครงการจัด ซ้ืออุปกรณ เ พ่ิมเติมในระบบการบรรจุ
แอลกอฮอล เพ่ือรองรับระบบมาตรฐาน API พรอมติดตั้ง 

                

10. ดําเนินงานตาม มาตรฐานท่ีวางไว                 

11. การขอรับรองมาตรฐาน                 

12. ไดรับการรับรอง มาตรฐาน PIC/S GMP                 

 

        

 

………………………………………………………. 
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แผนการดําเนินงานหลกัของการกอสรางอาคารโรงพิมพปรับปรุงภูมทัิศน  
และการตดิตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามติ 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สวนแผนงานและกลยุทธ  โรงงานไพ กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นายกันตภณ  บึงไกร    โทรศัพท 099 - 392 - 4749 
โทรสาร 02 - 241 - 0777     E-mail address  kantaphon-b@playingcard.mail.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
โรงงานไพ กรมสรรพสามิต เปนรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีฐานะเปนนิติบุคคล ภายใตการกํากับดูแล 

ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยมีภารกิจดานการผลิตและจัดจําหนายไพ การใหบริการ สิ่งพิมพ
ท่ัวไปและสิ่ งพิมพปลอดการปลอมแปลง จากการแขงขันทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  
ทําใหโรงงานไพมีภารกิจสําคัญ เพ่ือมุงสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด และนวัตกรรม 
ภายใตกรอบแนวคิดยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  
และในปจจุบันโรงงานไพฯ ได มุ งสูวิสัยทัศน  “การเปนผูนําดานสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลง 
และดิจิทัลปริ๊นต้ิงโซลูชั่นภาครัฐ” ซ่ึงในกระบวนการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะมุงสูวิสัยทัศน
ดังกลาว นั้น โรงงานไพฯ ไดดําเนินการแกไขระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2535 โดยดําเนินการเปลี่ยนชื่อของโรงงาน เพ่ือความชัดเจนในภารกิจและพันธกิจของ
โรงงานไพฯ โดยการเปลี่ยนชื่อโรงงานไพเปน “องคการจัดการสิ่งพิมพ และดิจิตอลโซลูชั่นของรัฐ กรม
สรรพสามิต” ซ่ึงไดรับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการโรงงานไพ เรียบรอยแลว ปจจุบันข้ันตอนอยู
ระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จากกยุทธศาสตรของโรงงานไพ 
ประจํ าป  2564 – 2568 ท่ี มุ ง สู วิ สั ย ทั ศน  “การ เป นผู นํ าด านสิ่ ง พิมพ ปลอดการปลอมแปลง 
และดิจิทัลปริ๊นต้ิงโซลูชั่นภาครัฐ” และการสนับสนับสนุนพันธกิจในดานผลิตและจัดหาเครื่องหมาย 
การจัดเก็บภาษีทุกประเภทและบริการเก่ียวเนื่อง เพ่ือรองรับการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิต  
การใหบริการงานพิมพครบวงจรเพ่ือการจัดเก็บรายไดแกหนวยงานรัฐ และการผสมผสานเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ นั้น โรงงานไพฯ ไดดําเนินการวางแผนในการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ อาทิ การเปลี่ยนชื่อองคกร การปรับปรุงโครงสราง
องคกร การพัฒนาดานการตลาด การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาดานทรัพยากร
มนุษย เปนตน ท้ังนี้  การเตรียมความ ดานเครื่องจักร สถานท่ี และเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต  
ถือเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีตองมีการลงทุนและเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต  
ซ่ึงจากแผนธุรกิจดังกลาวสามารถสนับสนุนใหโรงงานไพมีรายไดเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1) ปงบประมาณ 2564 เทากับ 123 ลานบาท  
2) ปงบประมาณ 2565 เทากับ 150 ลานบาท  
3) ปงบประมาณ 2566 เทากับ 525 ลานบาท  
4) ปงบประมาณ 2567 เทากับ 600 ลานบาท 
5) ปงบประมาณ 2568 เทากับ 700 ลานบาท 
ดังนั้น เพ่ือใหผลการดําเนินงานของโรงงานไพฯ สามารถบรรลุเปาหมายตามกรอบยุทธศาสตร 

ประจําป 2564 – 2568 จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการกอสรางอาคารโรงพิมพปรับปรุงภูมิทัศน  
และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต 
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3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือสนับสนุนและเตรียมความพรอมในการพัฒนาองคกร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการผลิต  
2) เพ่ือกาวสูบทบาทการเปนผูนําดานสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ๊นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ   
3) เพ่ือสนับสนุนใหโรงงานไพฯ สามารถดําเนินการจัดพิมพเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต 

ทุกประเภทและบริการเก่ียวเนื่อง ทําใหสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

4. ผลผลิต (Output)    
1) โรงงานไพฯ มีสถานท่ีพรอมสําหรับการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต  
2) โรงงานไพฯ มีเครื่องจักรท่ีทันสมัยสําหรับการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต  
3) โรงงานไพฯ สามารถผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตไดทุกประเภทตามท่ีกรมสรรพสามิต

ตองการ 

ผลลัพธ (outcome)   
โรงงานไพฯ มีรายไดจากผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตและการใหบริการดิจิทัลปริ๊นติ้ง 
จํานวน 700 ลานบาทตอป  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ภายในป 2568 โรงงานไพฯ กาวสูธุรกิจสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นต้ิงโซลูชั่น 
อยางเต็มรูปแบบ และมีรายไดจากธุรกิจ จํานวน 700 ลานบาตอป  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
โรงงานไพสามารถดําเนินการรับจางงานสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงจากกรมสรรพสามิตไดอยางมี 
ประสิทธิภาพตามแผนการลงทุน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
1) โรงงานไพ กรมสรรพสามิต  
2) กรมสรรพสามิต  
3) กระทรวงการคลัง  
4) ผูประกอบการผลิตสินคาประเภทเครื่องดื่ม ยาสูบ และสุรา   

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 กรกฎาคม 2563 – 01 ตุลาคม 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
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      ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
                             -  3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน  

        ▸  แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ 
               -  หัวขอใหญ 
                      -  หัวขอ 3 : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
                             -  3.3 การปฏิรูปสถาบันดานการสงเสริมผลิตภาพ (Productivity) การมาตรฐาน 
(Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) 
                                    -  เปาหมาย 
                                           -  4. ภายในป 2565  สถานการณดานผลิตภาพ ระบบการมาตรฐาน  
และนวัตกรรมของประเทศไทยมีระดับดีข้ึน และเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาค 

        ▸  แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ 
               -  เปาหมายรวม 
                      -  4. มีการเติบโตอยางยั่งยืน (more sustainable)  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  เปาหมายรวม 
                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 5  รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 7 ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  2. การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
                                           -  2. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
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                                                  -  1. พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
                                                         -  ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดสําคัญของ
ประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีข้ันกาวหนาเพ่ือผลิตสินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................228,690,000................ บาท  ประกอบดวย 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
☑    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............228,690,000.............. บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 555,555.56 37,837,222.22 37,837,222.22 37,837,222.22 114,067,221 
ปงบประมาณ 2565 37,837,222.22 37,837,222.22 37,837,222.22 555,555.56 114,067,221 
ปงบประมาณ 2566 555,555.56 0 0 0 555,555 

รวมท้ังสิ้น 228,690,000 

 

11. กิจกรรม 

กิจกรรม 
2563 2564 2565 2566 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1. จางบริหารและควบคุมงานกอสรางอาคาร

โรงพิมพ ปรับปรุงภูมิทัศน และการติดตั้ง

เครื่องจักรของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต      

           

2. โครงการกอสรางอาคารโรงพิมพ ปรับปรุง

ภู มิ ทั ศ น  แ ล ะ ก า ร ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร 

ของโรงงานไพ กรมสรรพสามิต      

           

3. โครงการจางผลิต            

 
 

........................................................ 
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แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  
- ดานอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
- ดานอุตสาหรรมความม่ันคงของประเทศ 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ รัฐวิสาหกิจถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจจะชวยใหรัฐวิสาหกิจมีแผนงานและทิศทางการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน ตลอดจนสามารถเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถทางการแขงขันได 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการ

แหงอนาคต 

(2) เปาหมาย การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขา

อุตสาหกรรมและบริการเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจจะเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจเพ่ือชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสงผลดีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP)  

(3) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ แผนยอยอุตสาหกรรมความม่ันคงประเทศ 

(4) เปาหมายยอย อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศมีการ

ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

(5) แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ความม่ันคงของประเทศตามระดับความสามารถ ท้ังกลุมท่ีมีศักยภาพอยูแลว และกลุม

วิสาหกิจเริ่มตน โดยอาศัยกลไกความรวมมือภาครัฐและเอกชนและมาตรการสนับสนุน

ตางๆ ท่ีเอ้ือและสงเสริมใหมีการลงทุนเพ่ือสรางฐานการผลิตในประเทศไทย 

(6) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ รัฐวิสาหกิจมี

ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพดานการผลิตและการใหบริการข้ันพ้ืนฐาน

ในการสรางรายไดใหแกประเทศซ่ึงชวยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ 

(7) องคประกอบ  

V01 การวิจัยและพัฒนา 

V02 การผลิต 

V03 การตลาด 

V04 สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตออุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
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(8) ปจจัย  

F0102 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมดานความม่ันคง 

F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงโดยการรวมมือ

วิจัยกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพ มีองคความรู ท้ังภาครัฐและเอกชนจากในและนอกประเทศ 

F0201 ศักยภาพผูประกอบการในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

F0202 ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนาตอยอด

งานวิจัยสูการผลิตในเชิงพาณิชย 

F0203 ความรวมมือในการรับถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

F0301 ความเชื่อม่ันภาครัฐและภาคเอกชนในการใชผลิตภัณฑและบริการของ

อุตสาหกรรมความม่ันคง 

F0303 ความเขาใจในการใชประโยชนจากผลิตภัณฑและบริการจากอุตสาหกรรม 

ความม่ันคงประเภทสนิคาสองทาง เพ่ือนําไปใชหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

F0401 เครือขายความรวมมือในอุตสาหกรรมความม่ันคง 

F0402 ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

F0403 มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 

F0404 ขอกําหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑและบริการดานอุตสาหกรรมความม่ันคง 

F0406 ศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความ

ม่ันคง 

F0407 กฎ/ระเบียบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมดานความม่ันคงของประเทศ 
 

องคประกอบ ปจจัย 
V01 การวิจัยและพัฒนา F0102 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม

ดานความม่ันคง 
F0104 ขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม
ความม่ันคงโดยการรวมมือวิจัยกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพ 
มีองคความรู ท้ังภาครัฐและเอกชนจากในและนอก
ประเทศ 

V02 การผลิต F0201 ศักยภาพผูประกอบการในอุตสาหกรรมความ
ม่ันคง 
F0202 ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการผลิตและพัฒนาตอยอดงานวิจัยสูการผลิต 
ในเชิงพาณิชย 
F0203 ความรวมมือในการรับถายทอดเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ 
 

V03 การตลาด F0301 ความเชื่อม่ันภาครัฐและภาคเอกชนในการใช
ผลิตภัณฑและบริการของอุตสาหกรรมความม่ันคง 

- 79 -



องคประกอบ ปจจัย 
F0303 ความเขาใจในการใชประโยชนจากผลิตภัณฑและ
บริการจากอุตสาหกรรมความม่ันคงประเภทสินคาสอง
ทาง เพ่ือนําไปใชหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

V04 สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตออุตสาหกรรมความ
ม่ันคงของประเทศ 

F0401 เครือขายความรวมมือในอุตสาหกรรมความม่ันคง 
F0402 ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมความม่ันคง 
F0403 มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมความม่ันคง 
F0404 ขอกําหนดมาตรฐานในผลิตภัณฑและบริการ 
ดานอุตสาหกรรมความม่ันคง 
F0406 ศักยภาพบุ คลากร ท่ี เ ก่ียวข องและ มีความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความม่ันคง 
F0407 กฎ/ระเบียบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ดานความม่ันคงของประเทศ 

 

1.2.1 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ 

(2)  เปาหมายรวม  

- มีผลิตภาพสูงข้ึน 
- มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงข้ึน 
- มีการเติบโตอยางครอบคลุมท่ัวทุกภาคสวน 
- มีการเติบโตอยางยั่งยืน 
- สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง 

(3)  เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี  

 - หัวขอท่ี 1 : การปฏิรูปดานการเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 

2 Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 

- หัวขอท่ี 3 : การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 

  3.1 ปฏิรูปสถาบันเพ่ือการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 3.2 การปฏิรูปหนวยงานบริหารสินทรัพยของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) 

(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก   - 
(5)  เปาหมาย  

- เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีจะเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทยและภูมิภาคอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม โดยอาศัยความรวมมือกับประเทศในกลุม CLMV เพ่ือ 
ดึงจุดแข็งท่ีไมเหมือนกันของแตละประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด และอาศัยการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 
รวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากองคกรชั้นนําระดับนานาชาติในลักษณะท่ีจะชวยใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี
และความรูความชํานาญสูประเทศไทยและภูมิภาค เพ่ือยกระดับการสรางมูลคาในอุตสาหกรรมเหลานั้น 

- เสริมสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (High performance economic) 
- สรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (More sustainable economic development) 

- 80 -



- สถาบันเพ่ือการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA  
มีสมรรถนะสูง และท่ีมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
ทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 - ทําพันธกิจหลักท่ีควรทํา มีบูรณาการ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 
- ทําอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความสําเร็จอยางยั่งยืน 
- ทําอยางโปรงใส ไมทุจริต และไมรั่วไหล 
- บริหารทรัพยสินของชาติใหเกิดมูลคาและประโยชนสูงสุด 

 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี  
- 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ

เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

- 1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการใหม 

(2) เปาหมายรวมท่ี 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

(3) ยุทธศาสตรท่ี  
- 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
- 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 

- 2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เปาหมายท่ี 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 
เปาหมายท่ี 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย 
เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
เปาหมายท่ี 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เปาหมายท่ี 6 เพ่ิมการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 
เปาหมายท่ี 7 ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน 
เปาหมายท่ี 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 

-  2.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐานในการสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เปาหมายท่ี 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนท่ีการ

ทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 
เปาหมายท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
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เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเ ท่ียวเพ่ิม ข้ึนและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวสูงข้ึน 

เปาหมายท่ี 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมาก
ข้ึน 

เปาหมายท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

- การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

เปาหมายท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
เปาหมายท่ี 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 
(5) แนวทางการพัฒนาท่ี  

 - 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ขอ 5 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจท้ังระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนธรรม สงเสริม

ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในดานการลงทุนและการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใน

ทรัพยสินของรัฐ รวมท้ังใชเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหมในการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงทางการคลังของ

รัฐบาล 

 - 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและ
บริการ ขอยอย 2.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยมุงเนนการลงทุน 
เพ่ือสรางความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพท้ังดานคมนาคมขนสง การบริหารจัดการน้ํา ระบบโครงขาย
โทรคมนาคมและการสื่อสารตางๆ รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานเชิงระบบและการบริหารจัดการ 

- 1. จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติได พรอมท้ังทบทวนบทบาทใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความจําเปนของ
รัฐวิสาหกิจ ตามวัตถุประสงคในการจัดต้ัง โดย 1) ยุบเลิก ควบรวม ถายโอน หรือปรับรูปแบบรัฐวิสาหกิจใน
กรณีเปนกิจการท่ีเอกชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือมีหนวยงานของรัฐดําเนินการอยูแลว 
2)ปรับปรุงโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจใหสามารถดําเนินการตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธท่ีโปรงใส 3) พัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ใหเขมแข็งสอดคลองกับสภาพอุตสาหกรรมท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอยู รวมท้ังแยกบทบาทและภารกิจของ
หนวยงานระหวางการทําหนาท่ีเปนหนวยงานกําหนดนโยบาย การกํากับและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 
(Regulator) และการทําหนาท่ีผูใหบริการของรัฐวิสาหกิจดานโครงสรางพ้ืนฐานหลักอยางโปรงใสและเปน
ธรรม 
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1.2.3 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

 แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1)  ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  
-  การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
-  การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  
- ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความพรอมในการรบัมือกับภัยคุกคามทางไซ

เบอร 
- ประเทศไทยมีความม่ันคงทางพลังงานท่ีเพียงพอและเหมาะสมสามารถรองรับ

วิกฤตการณดานพลังงาน 
(3)  กลยุทธ 

- พัฒนาขีดความสามารถ ท้ังองคกรภาครัฐ ฝายทหาร พลเรือน และตรวจ และภาคสวน 

ตาง ๆ  ภายในประเทศ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 

- พัฒนากรอบความรวมมือระหวางประเทศและอาเซียนเพ่ือปองกันและแกไขปญหา

ความม่ันคงทางไซเบอร 

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูถึงความสําคัญของภัย

คุกคามความม่ันคงทางไซเบอร 

- ปองกันภัยคุกคามดานไซเบอรและกาจัดความเสี่ยงท่ีอาจนาไปสูสงครามไซเบอร

เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยทางไซเบอร โดยบูรณาการการจัดการความม่ันคง

ทางไซเบอรระหวางหนวยงานภาครัฐตลอดจนเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับ

ทุกภาคสวน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

- พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ เพ่ือความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับงานสืบสวนและปองกันอาชญากรรมไซเบอร 

- สงเสริมและผลักดันใหมีการพัฒนาแหลงพลังงานในประเทศตามศักยภาพ 
- สงเสริมใหมีการผลิตและการใชพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน รวมถึงใหประชาชน
สามารถเขาถึงพลังงานไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
- สนับสนุนความรวมมือดานพลังงานกับตางประเทศ เพ่ือกระจายความเสี่ยงดาน
พลังงาน 
- สงเสริมการวิจัย พัฒนา และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพ่ือนําพลังงาน
ทดแทนไปใชในการลดตนทุนการผลิตพลังงาน 
- รณรงคผานการสรางความตระหนักแกผูประกอบการและประชาชนในดานการ
ผลิต การใชพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ตั้งแตระดับประเทศไปจนถึง
ระดับชุมชน 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ 

- 
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1.4 สวนท่ีเกี่ยวของอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)  นโยบายท่ี 5 การ

พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย (การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดานดิจิทัลและการมุงสูการเปนประเทศอัจฉริยะ) 

1.4.2  กฎหมายท่ีเก่ียวของ พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติการพัฒนาการ

กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

1.4.3  มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 

2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนนิงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการตอเนื่องจากป 2563    

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) -        

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) -         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน จัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการ

กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) -       

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.2.1 คํานําหนาช่ือ นาย 

2.2.2 ช่ือ – สกุล พลจักร นิ่มวัฒนา 

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) polchak_n@sepo.go.th 

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)         

2.2.5 โทรศัพท 02 – 2985800 – 7 ตอ 3151 

2.2.6 โทรสาร         

  

2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมลูใหเปนปจจุบัน) 

2.3.1 คํานําหนาช่ือ นางสาว 

2.3.2 ช่ือ – สกุล กุลลดา ภูสุวรรณ 

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) Kullada_p@sepo.go.th 

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)         

2.3.5 โทรศัพท 02 – 2985800 – 7 ตอ 3164 

2.3.6 โทรสาร  
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2560  

มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือรัฐวิสาหกิจนําไปจัดทําแผนวิสาหกิจ และ

แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองตอไป ตอมาดวยพระราชบัญญัติการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

ประกาศใชบั ง คับเ ม่ือวัน ท่ี  23 พฤษภาคม 2562 กําหนดให มีการจัด ทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

ระยะ 5 ป เพ่ือกําหนดเปาหมาย นโยบาย ทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ใหสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนา

ประเทศดานตางๆ 

3.1.2  วัตถุประสงค เพ่ือกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหสอดคลองตามยุทธศาสตร

ชาติ และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ และใหรัฐวิสาหกิจนําไปจัดทําแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปให

สอดคลองกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพ่ือใชในการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

3.2  เปาหมาย  

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการกํากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาตอประเทศ และบรรลุเปาหมายท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาประเทศในดาน

ตางๆ  

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและสามารถบรรลุเปาหมายได

ตามแผนวิสาหกิจและแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาประเทศใน

ดานตางๆ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

 3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน รัฐวิสาหกิจและประชาชนผูรับบริการของรัฐวิสาหกิจ 
3.3  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ ประเทศไทย 
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

3.4.1  วันท่ีเริ่มตนโครงการ ตุลาคม 2563 
3.4.2  วันท่ีส้ินสุดโครงการ มีนาคม 2565 
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4. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. สคร .  ร วม กับ สศช และสํ า นัก
งบประมาณ หารือกับกระทรวงเจา
สังกัดในประเด็นการหารือเก่ียวกับ 
New Normal และประเด็นสําคัญ
ดานตางๆ 

        

2. ส ค ร .  ศึ ก ษ า ข อ มู ล น โ ย บ า ย 
แผนพัฒนาประเทศดานตางๆ การ
รายงาน การประเมินผล การ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจฯ รวมถึงขอมูลตาม
ประเด็นการหารือ ท่ีไดรับจาก
กระทรวงเจาสังกัด  

        

3. สคร. จดัทํารางหลักเกณฑ
แนวทางใหกระทรวงเจาสังกัดของ
รัฐวิสาหกิจเสนอกรอบนโยบาย
การพัฒนาและทิศทางการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจในกํากับ 
(หลักเกณฑกรอบนโยบายฯ) 
เสนอตอคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (คณะอนุ
กรรมการฯ) เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ 

        

4. คนร. พิจารณาเห็นชอบ
หลักเกณฑกรอบนโยบายฯ  

        

5. กระทรวงเจาสังกัดจัดสงขอมูล
กรอบนโยบายฯ ให
คณะอนุกรรมการฯ 

        

6. ส ค ร .  จั ด ทํ า ร า ง แ ผ น พั ฒ น า
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 
(แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

        

7. คณะอนุกรรมการฯ  รับฟงความ
คิดเห็น รางแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ฯ กับกระทรวงเจาสังกัดและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

        

8. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาราง
แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ (ปรับปรงุ
ภายหลังการรับฟงความคดิเห็น) 
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กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

9. คนร. พิจารณารางแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ 

        

10. สคร. เสนอแผนพัฒนา 
รัฐวิสาหกิจฯ เพ่ือให สศช. 
พิจารณาใหความเห็น 

        

11. คนร. เสนอแผนพัฒนา 
รัฐวิสาหกิจฯ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบ 

        

12. การประกาศแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจฯ ในราชกิจจานุเบกษา 

        

 

5. งบประมาณ 
5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  -     

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน  -     

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน    -     

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ    -     

(2) เงินกูจากตางประเทศ   -     

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ   -    

(2) จํานวนงบประมาณ    -     

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 
2564 - - - - - 
2565 - - - - - 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด  -  

 

…………………………………………………… 
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การจัดทําแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนและติดตามผลการดําเนินการตามแผน 
 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ 

1.1 แผนระดับที่ 1. ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของโดยตรง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสงูขึ้น 

ประเด็นทีเ่ก่ียวของ โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. 

การรวมลงทุนฯ ป 2562) ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ

สาธารณะ โดยมุงเนนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน กลไกในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือความลาชาใน

การจัดทําหรือดําเนินโครงการรวมลงทุน และมีมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม 

สงผลใหการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเกิดเพ่ิมมากขึ้น 

ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดของประเทศ พรอมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี

ขึ้น 

1.2 แผนระดับที่ 2  

 1.2.1. แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ  

(1) ประเด็นทีเ่ก่ียวของโดยตรง โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจทิัล 

  (2) เปาหมาย การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ไดกําหนด

นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมีมาตรการสงเสริม

การรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม โดยมุงเนนการใชความเช่ียวชาญและนวัตกรรมของเอกชน

รวมทั้งการถายทอดความรูดังกลาวไปยังหนวยงานและบุคลากรของภาครัฐ สงผลทําใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐานและ

บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบรรลุเปาหมายการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนใน

การพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท และทําใหความสามารถในแขงขันดานโครงสราง

พ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

(4) แผนยอยที่เก่ียวของ แผนยอยโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

(5) เปาหมายยอย ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

(6) แนวทางการพัฒนา พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนสงทุกรูปแบบและ

ฐานขอมูล เพ่ือนําไปสูการควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ 
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พรอมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดานคมนาคม เพ่ือใหประชาชนผูใชบริการสามารถใชเปน

ขอมูลในการวางแผนคาใชจายและระยะเวลาที่ใชการเดินทางและขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแมบทฯ  

พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ ชัดเจนและแนนอน 

ในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ทําใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส ดานพลังงาน และดานดิจิทัล เพ่ิมสูงขึ้นพรอมทั้ง

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

ทั้งน้ี การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน

เฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท มุงเนนการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานใน 1.1. กิจการ ไดแก (1.) ถนน ทางหลวง ทาง

พิเศษ การขนสงทางถนน (2) รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง (3) ทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ (4) ทาเรือ 

การขนสงทางนํ้า (5) การจัดการนํ้า การชลประทาน การประปา การบําบัดนํ้าเสีย (6) การพลังงาน 

(7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร (8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข (9) โรงเรียน การศึกษา (1.0) ที่อยูอาศัยหรือสิ่ง

อํ าน วยความสะดวกสํ าห รั บผู มี ร า ย ได น อ ยหรื อปานกลา ง  ผู สู ง วั ย  ผู ด อ ย โ อกาส  หรื อ ผู พิ ก า ร  

(1.1 . )  ศูนย นิทรรศการและศูนยการประชุม จึ งสนับสนุนการบรรลุ เป าหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในดานอ่ืนดวย เชน ประเด็นพ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ และประเด็นการ

บริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

(8) องคประกอบ V02 โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง เครือขายโลจิสติกส ตามเสนทาง

ยุทธศาสตร และการอํานวยความสะดวก 

(9) ปจจัย F0207 โครงสรางพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ  

 

องคประกอบ ปจจัย 

V02 โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง  

เครือขายโลจิสสติกส ตามเสนทางยุทธศาสตร 

และการอํานวยความสะดวก 

F0207 โครงสรางพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถ 
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1.2.2  แผนการปฏิรปูประเทศ  

(1)  แผนปฏิรูปประเทศดานที่เก่ียวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ  

(2)  เปาหมายรวม มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) 

(3)  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ หัวขอ 3 : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจปฏิรูปสถาบัน 

เพ่ือการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

(4)  กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก -     

(5)  เปาหมาย ผูมีสวนไดสวนเสีย เขาใจเก่ียวกับการปรับโครงสรางและอํานาจหนาที ่

ของหนวยงาน และพรอมรวมมือ 

1.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1.2 
(1.) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สราง

ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า 

(2) เปาหมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับ

สู เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ

บริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต 

และบริการฐานความรู ช้ันสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและ 

การใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 

รอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือตอการ

ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ตัวช้ีวัด 6.1. การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 

(5)  แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ภาคการผลิตและบริการมุงเนนการสรางความเช่ือมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 

และการคาการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
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(1) ยุทธศาสตรที่เก่ียวของ -      

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร -      

(3)  กลยุทธ   -   

1.3  แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ  

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 

- แผนยุทธศาสตรของ สคร. ยุทธศาสตรที่ 3 การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนสงเสริมและ

สนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาในการดําเนินกิจการ มีความ

โปรงใสเช่ือถือได และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 

1.4 สวนที่เก่ียวของอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 

ใหมีความครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับการขนสงและการเดินทางตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

ไดอยางไรรอยตอ  

1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ   -     

2. ขอมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ     

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ 

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน -        

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)       

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาง         

2.2.2 ชื่อ – สกุล  วชิรญา เพ่ิมภูศรี       

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) wachiraya_p@sepo.go.th     

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)         

2.2.5 โทรศัพท    02-2985880-7 ตอ 3201   

2.2.6 โทรสาร     -          

- 91 -



 

 
 

2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล ปรัชญาพร  เทพมะท ี      

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) pratyaporn_t@sepo.go.th     

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)         

2.3.5 โทรศัพท   02-2985880-7 ตอ 3215      

3. โทรสาร    - 

รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล  

การดําเนินนโยบายตาง ๆ ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ

นโยบายด านสั งคมที่ เ ก่ี ย วข อ ง กับการศึ กษาการสาธารณสุ ข  และการ พัฒนาโครงสร า ง พ้ืนฐาน 

เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินนโยบายดังกลาว  

ซึ่งในชวงระยะเวลาการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล คาดวางบประมาณประจําปจะอยูในระดับเฉลี่ย

ประมาณ 3.3 ลานลานบาทตอปในขณะที่รายไดจากภาษีของประเทศมีอยูอยางจํากัด สําหรับแผนงาน 

หรือโครงการใดที่มีความคุมคาทางเศรษฐกิจและเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลจะ

พิจารณาใชจายจากแหลงเงินนอกงบประมาณทั้งในสวนของเงินกูและการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุน

เพ่ือพัฒนาประเทศ 

3.1.2  วัตถุประสงค  

แผนการจั ดทํ า โครงการร วมลงทุนมีการจั ดลํ า ดับความสํ าคัญของโครงการและ 

เกิดบูรณาการโครงการเพ่ือเปนนโยบายของภาครัฐในการกําหนดกิจการของรัฐที่สมควรใหเอกชนมีสวนรวม 

ในการลงทุน และดึงดูดใหเอกชนที่มีศักยภาพเขารวมลงทุนกับรัฐมากขึ้น 

3.2  เปาหมาย  

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

รายการขอมูลโครงการตามแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุนที่สอดคลองตามแผนแมบทฯ และ

มีการจัดลําดับความสําคัญที่เหมาะสม 

3.2.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

หนวยงานของรัฐมีกรอบ/แผนในการดําเนินโครงการรวมลงทุนที่ชัดเจน สอดคลองกับทิศทาง

พัฒนาประเทศ และลดการลงทุนที่ซ้ําซอน ตลอดจนชวยดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนที่มีศักยภาพเขารวมลงทุนใน

โครงการของรัฐมากขึ้น 
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3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด  

ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแขงขนัสูงขึ้น 

3.2.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

สรุปผลการดําเนินการ ความคืบหนา และปญหาของรายการโครงการตามแผนรวมลงทุนฯ จาก

กระทรวงเจาสังกัดอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรบัประโยชน  

ผูรับบริการ/ประชาชน 

3.3  พื้นที่ดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนที่ดําเนินการ ประเทศ 

3.3.2 รายละเอียดพ้ืนที่ดําเนินการ ประเทศ 

3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

3.4.1  วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563 

3.4.2 วันที่สิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565 

 

4. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รวบรวมสรุปผลการดําเนินการ ความคืบหนา  

และปญหาของรายการโครงการตามแผนรวม

ลงทุนฯ จากกระทรวงเจาสังกัด 

        

2. วิเคราะหขอมูลและรายงานผลดารดําเนินการ

ตามแผนการรวมลงทุนฯ ตอคณะกรรมการนโยบายฯ   
        

 

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง  -     

(2) งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอ่ืน  -     

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน    -     

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ    -     
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(2) เงินกูจากตางประเทศ   -     

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ที่มาของงบประมาณ    -     

(2) จํานวนงบประมาณ    -     

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

2564 - - - - - 

2565 - - - - - 
 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด  -    

 

…………………………………………………….. 
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การสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

โครงการโครงสรางพื้นฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 
 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตางๆ 

1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของโดยตรง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสงูขึ้น 

ประเด็นทีเ่ก่ียวของ โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก  
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

(พ.ร.บ. การรวมลงทนุฯ ป 2562) ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน

และบริการสาธารณะ โดยมุงเนนการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน กลไกในการแกไขปญหา อุปสรรค หรือ

ความลาชาในการจัดทําหรือดําเนินโครงการรวมลงทุน และมีมาตรการสงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวม

ลงทุนอยางเหมาะสม สงผลใหการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสราง

พ้ืนฐานเกิดเพ่ิมมากขึ้น ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดของประเทศ พรอมทั้งยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

1.2 แผนระดับที่ 2  

 1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

(1)  ประเด็นทีเ่ก่ียวของโดยตรง โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจสิติกส และดิจิทลั 

  (2)  เปาหมาย การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ไดกําหนด

นโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอนในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมีมาตรการ

สงเสริมการรวมลงทุนใหแกโครงการรวมลงทุนอยางเหมาะสม โดยมุงเนนการใชความเช่ียวชาญและนวัตกรรม

ของเอกชนรวมทั้งการถายทอดความรูดังกลาวไปยังหนวยงานและบุคลากรของภาครัฐ สงผลทําใหเกิด

โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบรรลุเปาหมายการลงทุนจากความรวมมือ

ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท และทําให

ความสามารถในแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

(4) แผนยอยที่เก่ียวของ แผนยอยโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

(5)  เปาหมายยอย ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
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(6)  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนสงทุกรูปแบบและ

ฐานขอมูล เพ่ือนําไปสูการควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ 

พรอมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดานคมนาคม เพ่ือใหประชาชนผูใชบริการสามารถใชเปน

ขอมูลในการวางแผนคาใชจายและระยะเวลาที่ใชการเดินทางและขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(7)  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแมบทฯ  

พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 ไดกําหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแนนอน 

ในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ ทําใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพ ในดานตางๆ เชน ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส ดานพลังงาน และดานดิจิทัล เพ่ิมสูงขึ้นพรอมทั้ง

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

ทั้งน้ี การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน

เฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท มุงเนนการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานใน 11 กิจการ ไดแก (1) ถนน ทางหลวง 

ทางพิเศษ การขนสงทางถนน (2) รถไฟ รถไฟฟา การขนสงทางราง (3) ทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศ 

(4) ทาเรือ การขนสงทางนํ้า (5) การจัดการนํ้า การชลประทาน การประปา การบําบัดนํ้าเสีย (6) การพลังงาน 

(7) การโทรคมนาคม การสื่อสาร (8) โรงพยาบาล การสาธารณสุข (9) โรงเรียน การศึกษา (10) ที่อยูอาศัยหรือ

สิ่ ง อํานวยความสะดวกสําหรับผู มี รายไดนอยหรือปานกลาง ผู สู ง วัย ผู ดอยโอกาส หรือผู พิการ  

(11 )  ศูนย นิทรรศการและศูนยการประชุม จึงสนับสนุนการบรรลุ เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในดานอ่ืนดวย เชน ประเด็นพ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ และประเด็น

การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

(8) องคประกอบ V02 โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง เครือขายโลจิสติกส ตามเสนทาง

ยุทธศาสตร และการอํานวยความสะดวก 

(9) ปจจัย F0207 โครงสรางพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถ  

 

องคประกอบ ปจจัย 

V02 โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง  

เครือขายโลจิสสติกส ตามเสนทางยุทธศาสตร 

และการอํานวยความสะดวก 

F0207 โครงสรางพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถ 

1.2.2  แผนการปฏิรปูประเทศ  
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานที่เก่ียวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ  

(2) เปาหมายรวม มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive) 
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(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : การปฎิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจปฏิรูปสถาบันเพ่ือการบริหาร

จัดการยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก -     

(5) เปาหมาย ผูมีสวนไดสวนเสีย เขาใจเก่ียวกับการปรับโครงสรางและอํานาจหนาที ่

ของหนวยงาน และพรอมรวมมือ 

1.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(1) วัตถุประสงคที่ 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน 

สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น 

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า 

(2) เปาหมายรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจ

ปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ

บริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต 

และบริการฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและ 

การใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 

รอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือตอ

การขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ตัวช้ีวัด 6.1 การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาโครงการโครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 

(5) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ภาคการผลิตและบริการมุงเนนการสรางความเช่ือมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม 

บริการ และการคาการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

1.2.4  แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1)  ยุทธศาสตรที่เก่ียวของ -      

(2)  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร -      

(3)  กลยุทธ   - 
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1.3  แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวของ  

- แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลังตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแขงขัน 

- แผนยุทธศาสตรของ สคร. ยุทธศาสตรที่ 3 การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนสงเสริม

และสนับสนุนใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาในการดําเนินกิจการ 

มีความโปรงใสเช่ือถือได และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 

1.4 สวนที่เก่ียวของอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 

ใหมีความครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับการขนสงและการเดินทางตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

ไดอยางไรรอยตอ  

1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ   -     

2. ขอมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ     

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) -       

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) -        

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการที่ไมใชงบประมาณ 

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน -        

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)  -       

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาง         

2.2.2 ชื่อ – สกุล วชิรญา เพ่ิมภูศรี       

2.2.3 E-mail (หนวยงาน)  wachiraya_p@sepo.go.th     

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) - 

2.2.5 โทรศัพท 02-2985880-7 ตอ 3201 

2.2.6 โทรสาร -         

2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล ปรัชญาพร  เทพมะท ี      
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2.3.3 E-mail (หนวยงาน) pratyaporn_t@sepo.go.th     

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) -       

2.3.5 โทรศัพท 02-2985880-7 ตอ 3215      

2.3.6 โทรสาร -          

3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล  

 การดําเนินนโยบายตาง ๆ ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะนโยบายดานสังคมที่เก่ียวของกับการศึกษาการสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินนโยบายดังกลาว  

ซึ่งในชวงระยะเวลาการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล คาดวางบประมาณประจําปจะอยูในระดับเฉลี่ย

ประมาณ 3.3 ลานลานบาทตอปในขณะที่รายไดจากภาษีของประเทศมีอยูอยางจํากัด สําหรับแผนงาน 

หรือโครงการใดที่มีความคุมคาทางเศรษฐกิจและเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาล

จะพิจารณาใชจายจากแหลงเงินนอกงบประมาณทั้งในสวนของเงินกูและการใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ

ลงทุนเพ่ือพัฒนาประเทศ 

3.1.2  วัตถุประสงค  

 สงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการ

โครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 

3.2  เปาหมาย  

3.2.1  เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

 สงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการ

โครงสรางพ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 

3.2.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

 การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสราง

พ้ืนฐานเกิดเพ่ิมมากขึ้น ชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดของประเทศ พรอมทั้งยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

3.2.3 ผลที่คาดวาจะเกิด  

  ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแขงขนัสูงขึ้น 

3.2.4   ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
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 เกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการโครงสราง

พ้ืนฐานเฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท 

3.2.5  กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรบัประโยชน  

  ผูรับบริการ/ประชาชน 

3.3  พื้นที่ดําเนินการ 

3.3.1  เลือกขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ประเทศ 

3.3.2  รายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ กรุงเทพมหานครฯ 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1  วันที่เริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563 

3.4.2 วันที่สิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565 

 

4.  กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ติดตามความคืบหนาโครงการที่มีความสําคัญ

และจําเปนเรงดวนตามแผนโครงการรวมลงทุน 

        

2. พิจารณาความครบถวนของผลการศึกษาและ

วิเคราะหโครงการและเอกสารที่เก่ียวของจาก

กระทรวงเจาสังกัด  

        

3. ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปบันทึก

การประชุม และขอขอมูลเพ่ิมเติม 

        

4 . พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ  

(ซึ่งรวมถึงมาตรการสนับสนุน และความจําเปน

ในกรณีไมประมูล) 

        

5. จัดทํารายงานสรุปขอมูลโครงการและ

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ PPP 

        

 

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงนิ  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน        

(1) งบประมาณทีห่นวยงานขอโดยตรง  -    

(2) งบประมาณทีข่อผานหนวยงานอ่ืน  -    
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5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน    -    

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ    -    

(2) เงินกูจากตางประเทศ   -    

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงนิบริจาค เปนตน) 

(1) ที่มาของงบประมาณ                              -    

(2) จํานวนงบประมาณ    -    

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

2564 - - - - - 

2565 - - - - - 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายทั้งหมด  -  

………………………………………………. 
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โครงการการเพ่ิมมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง 
1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปาหมาย  

  - ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ (ประเด็นยุทธศาสตร)  
  - โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  - รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การลงทุนของกองทุนฯ ในหลักทรัพยสงเสริมสภาพ
คลองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ัง บริษัทมหาชนจํากัดในตลาดหลักทรัพยยังมีโอกาสไดรับ
จัดการจัดอันดับใน DJSI ซ่ึงเปนดัชนีในระดับสากลสรางความเชื่อม่ันใหนักลงทุนท้ังในภาคเศรษฐกิจจริงและภาค
การลงทุน  

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ผูประกอบการและรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(2) เปาหมาย ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 

(5) เปาหมายยอย 2. มูลคาการระดมทุนผาน ตลาดทุนของกิจการท่ีเริ่มตั้งตนและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมข้ึน 

(6) แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินท้ังตลาดเงิน ตลาดทุน และ

การประกันภัย รวมท้ังสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตาง ๆ สรางบรรยากาศ

ท่ีเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงิน 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ อัตรามูลคาการระดมทุนผานตลาด

ทุนของกิจการท่ีเริ่มตั้งตน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (รอยละ) 

(8) องคประกอบ  V01 ชองทางการระดมทุนและซ้ือขาย 

(9) ปจจัย F0102 การพัฒนา SMEs Board รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

องคประกอบ ปจจัย 
V01 ชองทางการระดมทุนและซ้ือขาย F0102 การพัฒนา SMEs Board รวมกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

  

- 102 -



1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 
(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ 
(2) เปาหมายรวม ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู

เศรษฐกิจฐานราก บรกิารและดิจทัิล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ
บริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการ
ใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
4 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัว
ของภาคการผลิตและบริการ 

(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ [การปฏิรูปหนวยงานบริหาร
สินทรัพยของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) โปรงใสไมทุจริต สามารถบริหารทรัพยสินใหเกิดมูลคาและประโยชนสูงสุด] 

(4) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  กองทุนฯ ดําเนินการโดยมีความสอดคลอง
กับ Deming Cycle ดังนี้ Plan ผานคณะกรรมการกํากับ/คณะกรรมการลงทุน – Do ผานคณะกรรมการ
ลงทุนและบริษัทจัดการฯ – Check/Act ผานคณะกรรมการท้ังสอง รวมกับ กระทรวงการคลังโดย สคร.  

(5) เปาหมาย ปรับบทบาทจาก “ผูกํากับดูแล” ใหเปน “ผูสนับสนุน” โดย 1. ภาครัฐตอง
คานึงถึง “ประสิทธิภาพ” และ “ความยั่งยืน” มากข้ึน 2. ตองโปรงใส 3. กระจายอํานาจใหทองถ่ินตัดสินใจ
มากข้ึน 4.ประสานความรวมมือกับผูท่ีเก่ียวของ  

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงค ท่ี 1.3 เ พ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และ 

มีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ี

เขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

(2) เปาหมายรวมท่ี 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสราง

เศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานราก บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรค

คุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุน

ในการผลิตและบริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการ

ผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว

เฉลี่ยรอยละ 4 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือ

ตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี การพัฒนาดานการคลังโดยปรับโครงสรางการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจท้ังระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาฐานะการเงิน และพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนไดบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนธรรม สงเสริมความ

รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในดานการลงทุนและการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในทรัพยสิน

ของรัฐ รวมท้ังใชเครื่องมือทางการเงินรูปแบใหมในการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยงทางการคลังของรัฐบาล 
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1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ -       

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร -       

(3) กลยุทธ   -       

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ -        

1.4 สวนท่ีเกี่ยวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) -   

1.4.3 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ -     

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ -  

 

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1  ภาพรวมโครงการ/การดําเนนิงาน 

2.1.1  ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ    

2.1.2  ภายใตแผนงาน (ถามี) -        

2.1.3  รหัสโครงการใหญ (ถามี) -         

2.1.4  ลักษณะโครงการ โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

2.1.5  วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) -       

2.2  ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.2.1 คํานําหนาช่ือ นาย       

2.2.2 ช่ือ – สกุล จีรวัฒน หงสกุล 

2.2.3 E-mail (หนวยงาน)  Jerawat_h@sepo.go.th 

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)        

    2.2.5 โทรศัพท 02-298-5880-7 ตอ 3119      

2.2.6  โทรสาร          

2.3  ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมลูใหเปนปจจุบัน) 

2.3.1  คํานําหนาช่ือ นาย        

2.3.2  ช่ือ – สกุล  นายอโนชา คลังทวีคูณสุข      

2.3.3  E-mail (หนวยงาน)  anocha_k@sepo.go.th     

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)         

2.3.5  โทรศัพท  02-298-5880-7 ตอ 2227    

2.3.6  โทรสาร         
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รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนกองทุนท่ีถือหนวยลงทุนโดย

กระทรวงการคลังในสัดสวนประมาณรอยละ 99.77 มีสถานะเปนกองทุนรวมเปดไมกําหนดอายุโครงการ 

(ภายหลังการแปลงสภาพในป 2556) ภายใตกํากับดูแลของ สํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังนี้ การเพ่ิมมูลคากองทุนจะ

สงผลบวกตอท้ัง กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหนวยลงทุน และตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีสภาพคลองเพ่ิมข้ึนจาก

การลงทุนของกองทุนฯ 

3.1.2  วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมมูลคากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ผานมูลคาเงินปนผลท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

ปกอนหนา ซ่ึงจะมีสวนชวยในการแบงเบาภาระงบประมาณของประเทศในการลงทุนในโครงการตางๆ 

ตลอดจนสามารถสงเสริมสภาพคลองและพัฒนาตลาดทุนภายในประเทศ      

3.2  เปาหมาย  

3.2.1  เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) จํานวนเงินปนผลท่ีกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่งจายใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา 

3.2.2  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) เงินปนผลของกองทุนฯ สามารถชวยแบงเบา

ภาระงบประมาณของประเทศไดในกรณีที่จําเปนตองใชเงินทุนในบางโครงการสําคัญ นอกจากนั้นการ

ลงทุนของกองทุนฯ สามารถชวยเสริมสภาพคลองใหแกตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด สภาพคลองการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  มูลคาเพ่ิมจากเงินปนผลท่ีกองทุนฯ จายใหแกผูถือหนวยลงทุน  
3.2.5  กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ภาครัฐซ่ึงไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการลดการ

พ่ึงพางบประมาณ และบริษัทมหาชนจํากัดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซ่ึงหลักทรัพยมีสภาพคลองการ
ลงทุน 

3.3  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1  เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  กรุงเทพมหานครฯ 
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ  กระทรวงการคลังและ สคร. 

3.4  ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ  1 ตุลาคม 2563 
3.4.2 วันท่ีส้ินสุดโครงการ  30 กันยายน 2564 

3. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. หารือรวมกับบริษัทจัดการฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
ลงทุนกองทุนรวมวายภุักษ หนึง่ 

        

2. หารือรวมกับบริษัทจัดการฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
กํากับการดําเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ 

        

3. ศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลคากองทุนฯ 
 - แนวทางการเพ่ิมบริษัทจัดการลงทุน 
 - แนวทางกําหนดสัดสวนกลุมสินทรัพยลงทุน 
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5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  -     

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน  -     

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน    -     

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ    -     

(2) เงินกูจากตางประเทศ   -     

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ   -     

(2) จํานวนงบประมาณ    -     

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 
2564 - - - - - 
2565 - - - - - 

 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด   

………………………………………………………………………… 
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โครงการการกําหนดแผนธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

เปาหมาย  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ไมระบุ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมยุคใหม 

(2) เปาหมาย ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ไมระบุ 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ แผนยอยการสรางระบบนิเวศนท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจของ 

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

(5) เปาหมายยอย อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีตอวิสาหกิจและผูประกอบการดานการ

สนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีข้ึน 

(6) แนวทางการพัฒนา  6. พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา 

ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา รวมท้ัง

มาตรการกีดกันทางการคารูปแบบใหม ๆ เพ่ือใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือท่ีพรอมในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม และสราง

ความตระหนักรูของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความทาทายจากความเสี่ยงท้ังจากปจจัยดานวัฏจักร

และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางเพ่ือใหสามารถปรับตัวไดทันสถานการณ 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ไมระบุ 

(8) องคประกอบ V02 ระบบการสงเสริม 

(9) ปจจัย F0201 ผูใหบริการทางธุรกิจ 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง   

(2) เปาหมายรวม  

(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี  

(4) กิจกรรม 

(5)   เปาหมาย  
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน 

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

(2) เปาหมายรวมท่ี 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี เปาหมายท่ี 9 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็ง

และเปนฐานในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาต ิ

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ         

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.4 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)     

1.4.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของ        

1.4.6 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ        

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ       

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีไมใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.2.2 ชื่อ – สกุล สภัทรพร  ธรรมาภรณพิลาศ      

2.2.3 E-mail (หนวยงาน)  sapatporn.t@mof.go.th     

2.2.4 โทรศัพท 0 2273 9020   ตอ 3200     

2.3 ผูประสานงานหลัก  

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล พิชญลักษณ แชมชื่น       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) pitchaluckc@fpo.go.th     

2.3.4 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3241      

- 108 -



 

 

3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2557 มอบหมายใหธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) เปนหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และตอมารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ไดมีคําสั่งกระทรวงการคลัง ท่ี 433/2558 เรื่อง มอบหมายให ธปท. กํากับดูแล SFIs และ
คําสั่งกระทรวงการคลัง ท่ี 434/2558 เรื่อง มอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกํากับนโยบายของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันท่ี 2 เมษายน 2558 โดยกําหนดให สศค. มีหนาท่ีในการจัดทําแนวนโยบายการ
ดําเนินงานของ SFIs และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับ
แนวนโยบายดังกลาว 

3.1.2 วัตถุประสงค เพ่ือเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจ (SFIs)  

3.2 เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังใหความเห็นชอบ
แผนธุรกิจของ SFIs ครบถวนและภายในเวลาท่ีกําหนด 

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) SFIs นําขอสังเกตของ สศค. ไปปรับปรุงแผนธุรกิจ และ
นําแผนธุรกิจท่ีไดรับความเห็นชอบดังกลาวไปใชปฏิบัติจริง 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด การดําเนินงานของ SFIs สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนแผนธุรกิจท่ีไดรับความเห็นชอบ 
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน SFIs และกลุมเปาหมายตามพันธกิจของแตละ SFIs 

3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2563 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565 

4. กิจกรรม 
  

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

การใหความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs ตามท่ีไดรับมอบหมาย         
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5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน       บาท       

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง       

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน       

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน         

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ         

(2) เงินกูจากตางประเทศ        

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ         

(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ  - 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด  -  บาท 

 

……………………………………………….. 
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โครงการคํ้าประกันสินเช่ือ SMEs ทวีคา (PGS ระยะท่ี 8) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล   นายพัฒนพงษ   วงศวัน    โทรศัพท 02-890-9932  
โทรสาร         02-890-9900      E-mail address  pattanapong@tcg.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
มาตรการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ผานโครงการคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจป 

2562 ถึง 2563 เปนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานกลไกการคํ้าประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) ในการชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium 
Enterprises : SMEs)  ใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนหลัก
ของเศรษฐกิจไทยใหกาวขามกับดักรายไดปานกลางและยกระดับขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs  
ในการแขงขัน เพ่ือใหผูประกอบการ SMEs มีโอกาสเติบโตและเพ่ิมมูลคาทางธุรกิจ อันจะเปนการสนองตอบ 
ตอนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือชวยเหลือ SMEs ท่ีมีศักยภาพอีกจํานวนมากท่ีตองการสินเชื่อแตหลักประกันไมเพียงพอใหมีโอกาสเขาถึง

สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยใหกาวขามกับดักรายไดปานกลาง 
ตามนโยบายรัฐ “ประเทศไทย 4.0”  

2) เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการอนุมัติสินเชื่อใหกับ SMEs รวมถึงสรางโอกาสในการเติบโต และเพ่ิมมูลคา 
ทางธุรกิจ ซ่ึงจะชวยยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ในการแขงขันใหพรอม ในการขยายธุรกิจเขาสูตลาด 
AEC และตลาดตางประเทศ  

3) เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจแกสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อใหแก SMEs เขาสูระบบสถาบันการเงิน ท้ังนี้ ตองไม
นําไปชําระหนี้เดิมกับผูใหสินเชื่อ 

4. ผลผลิต (Output)    
วงเงินอนุมัติคํ้าประกัน 150,000 ลานบาท (รับคําขอคํ้าประกันตั้งแต 6 กันยายน 2562-31 ธันวาคม 2563)  

ผลลัพธ (outcome)   
SMEs มีโอกาสเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมี บสย. คํ้าประกันประกันสินเชื่อ ซ่ึงจะชวยให SMEs ดังกลาว
สามารถไดรับสินเชื่อไปประกอบธุรกิจ สรางการจางงาน สรางรายได สรางเงินหมุนเวียนในประเทศ ซ่ึงสงผลให
เศรษฐกิจเติบโตตามลําดับ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
วงเงินอนุมัติคํ้าประกัน 150,000 ลานบาท (รับคําขอคํ้าประกันตั้งแต 6 กันยายน 2562-31 ธันวาคม 2563) 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) มียอดอนุมัติคํ้าประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน 150,000 ลานบาท 
2) มีผูประกอบการ SMEs ไดรับสินเชื่อเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา 43,000 ราย (เฉลี่ย 3.5 ลานบาทตอราย)  
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3)  กอให เ กิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ท่ี เ พ่ิม ข้ึนไมต่ํ ากวา 225,000 ลานบาท คิดเปน 1.5 เทา 
ของวงเงินคํ้าประกันสินเชื่อ  

4) มีสัดสวนผูประกอบการ SMEs ท่ีเปนนิติบุคคลท่ีไดรับอนุมัติสินเชื่อมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 35  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
SMEs ท่ัวไป (โดย บสย. สามารถกําหนดกลุมเปาหมายของผูประกอบการ SMEs ไดตามความเหมาะสม)  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 กันยายน 2562 – 01 ธันวาคม 2576          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใต ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น ผูประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน  แผนปฏิบัติราชการ ของบรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................24,000,000,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
     งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 24,000,000,000........ บาท  

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2565 6,625,000,000 0 0 0 6,625,000,000 

ปงบประมาณ 2566 3,775,000,000 0 0 0 3,775,000,000 

ปงบประมาณ 2567 1,925,000,000 0 0 0 1,925,000,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2568 2,925,000,000 0 0 0 2,925,000,000 

ปงบประมาณ 2569 2,325,000,000 0 0 0 2,325,000,000 

ปงบประมาณ 2570 1,775,000,000 0 0 0 1,775,000,000 

ปงบประมาณ 2571 1,775,000,000 0 0 0 1,775,000,000 

ปงบประมาณ 2572 1,625,000,000 0 0 0 1,625,000,000 

ปงบประมาณ 2573 1,250,000,000 0 0 0 1,250,000,000 

รวมท้ังส้ิน 24,000,000,000 

11. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 ... 2577 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ... Q1 

1. เ ม่ือคณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบโครงการแลว บสย.  
จะนําเสนอตอคณะกรรมการ บสย. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
และอนุมัติใหดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมท้ัง
จัดทําบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding: 
MOU) รวมกับสถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการ รวมถึงจัดทํา
ระบบเพ่ือเตรียมความพรอมและเริ่มใหการคํ้าประกันสินเชื่อ 

               

2. ดําเนินการคํ้าประกันสินเชื่อ กิจกรรมทางการตลาด 
และสงเสริมการคํ้าประกัน รวมกับสถาบันการเงินท่ีเขารวม
โครงการ ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

               

3. ดูแลและสงเสริมผูประกอบการ SMEs ท่ีไดรับอนุมัต ิ
คํ้าประกันจนจบการคํ้าประกัน 

               

 

............................................................................. 
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โครงการคํ้าประกันสินเช่ือเพ่ือผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 3 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล   นายพัฒนพงษ  วงศวัน     โทรศัพท 02-890-9932 
โทรสาร         02-890-9900      E-mail address  pattanapong@tcg.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการรายยอย (Micro) ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได และนําเงินทุน
ดังกลาวไปดําเนินธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศตอไป โดย SMEs รายยอยดังกลาว
เปนกลุมสวนใหญของ SMEs ไทย ซ่ึงมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูง และสวนใหญยังไมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได  

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของมาตรการรัฐในการชวยเหลือผูประกอบการรายยอย (Micro Entrepreneurs) 

ในชวงเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว  
2) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําโดยการชวยใหผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ไดมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน

จากสถาบันการเงิน ดวยกลไกการคํ้าประกันของ บสย.  
3) เพ่ือชวยลดตนทุนการประกอบอาชีพของผูประกอบการ Micro Entrepreneurs  
4) เพ่ือแกไขปญหาการขอกูเงินนอกระบบของผูประกอบการ Micro Entrepreneurs   

4. ผลผลิต (Output)    
วงเงินอนุมัติคํ้าประกัน 15,000 ลานบาท (รับคําขอคํ้าประกันตั้งแตมติ ครม. 24 กรกฎาคม 2561 - 30 ธันวาคม 
2563 : มติ ครม. เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ขยายรับคําขอคํ้าประกันจากเดิมตั้งแต 24 กรกฎาคม 2561 - 
สิ้นสุดรับคําขอคํ้าประกัน 23 กรกฎาคม 2563 เปนสิ้นสุด 30 ธันวาคม 2563) 

ผลลัพธ (outcome)   
SMEs ท่ีเปนรายยอย (Micro)  ซ่ึงเปนฐานรากของเศรษฐกิจ มีโอกาสเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  
โดยมี บสย. คํ้าประกันประกันสินเชื่อ ซ่ึงจะชวยให SMEs ดังกลาวสามารถไดรับสินเชื่อไปประกอบธุรกิจ 
สรางการจางงาน สรางรายได สรางเงินหมุนเวียนในประเทศ ซ่ึงสงผลใหเศรษฐกิจเติบโตตามลําดับ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
5. วงเงินอนุมัติคํ้าประกัน 15,000 ลานบาท (รับคําขอคํ้าประกันตั้งแตมติ ครม. 24 กรกฎาคม 2561 - 30 ธันวาคม 

2563 : มติ ครม. เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ขยายรับคําขอคํ้าประกันจากเดิมตั้งแต 24 กรกฎาคม 2561 - 
สิ้นสุดรับคําขอคํ้าประกัน 23 กรกฎาคม 2563 เปนสิ้นสุด 30 ธันวาคม 2563) 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) วงเงินอนุมัติคํ้าประกัน 15,000 ลานบาท  
2) ชวยใหผูประกอบการรายยอย (Micro Entrepreneurs) เขาถึงแหลงเงินทุนไดประมาณ 150,000 ราย 

(เฉลี่ย 100,000 บาทตอราย)  
3) กอใหเกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 15,000 ลานบาท (1 เทา)  
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7. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
กลุมเปาหมาย  
1) เปน SMEs ท่ีเปนผูประกอบการรายยอยท่ีดําเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการท่ีชัดเจนและมีเอกสาร

หลักฐานท่ีไดรับการรับรองวาประกอบธุรกิจจริง  
2) เปน SMEs ท่ีมีทรัพยสินถาวรไมรวมท่ีดินไมเกิน 5 ลานบาท  
3) เปน SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย  
4) เปน SMEs ท่ีประกอบกิจการโดยชอบดวยกฎหมาย และตองไมขัดตอศีลธรรมอันดี  
5) เปน SMEs ท่ีไดรับสินเชื่อใหม และจะตองไมนําไปชําระหนี้เดิมกับผูใหสินเชื่อ   
6) เปน SMEs ท่ีเปนลูกหนี้ปกติตามเกณฑขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย  

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 กรกฎาคม 2561 – 01 ธันวาคม 2574          

9. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน  แผนปฏิบัติราชการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................3,000,001,700................ บาท  ประกอบดวย 

 กรณีของบประมาณแผนดิน     
     งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 3,000,001,700........ บาท  
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10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2561 0 0 0 0 0 

ปงบประมาณ 2562 0 0 0 0 0 

ปงบประมาณ 2563 0 0 367,500,000 0 367,500,000 

ปงบประมาณ 2564 172,061,700 0 0 0 172,061,700 

ปงบประมาณ 2565 802,610,000 0 0 0 802,610,000 

ปงบประมาณ 2566 702,610,000 0 0 0 702,610,000 

ปงบประมาณ 2567 602,610,000 0 0 0 602,610,000 

ปงบประมาณ 2568 352,610,000 0 0 0 352,610,000 

ปงบประมาณ 2569 0 0 0 0 0 

ปงบประมาณ 2570 0 0 0 0 0 

ปงบประมาณ 2571 0 0 0 0 0 

ปงบประมาณ 2572 0 0 0 0 0 

ปงบประมาณ 2573 0 0 0 0 0 

ปงบประมาณ 2574 0 0 0 0 0 

ปงบประมาณ 2575 0 0 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 3,000,001,700 
 

11. ระยะเวลาดําเนินการ  
 

ปงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 ... 2575 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ... Q1 

1. เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
โครงการแลว บสย. จะนําเสนอตอ
คณะกรรมการ บสย. เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินโครงการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมท้ังจัดทํา
บันทึกขอตกลง (Memorandum of 
Understanding:  MOU)  ร ว ม กั บ
สถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการ 
รวมถึงจัดทําระบบเพ่ือเตรียมความ
พร อมและเริ่ ม ให การค้ํ าประกัน
สินเช่ือ 
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ปงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 ... 2575 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ... Q1 

2.  ดํ า เ นินการค้ํ าประกันสิน เ ช่ือ 
กิจกรรมทางการตลาดและสงเสริม
การค้ําประกัน รวมกับสถาบันการเงิน
ท่ี เขารวมโครงการ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

                   

3. ดูแลและสงเสริมผูประกอบการ 
SMEs ท่ีไดรับอนุมัติค้ําประกันจนจบ
การค้ําประกัน 

                   

 
 

............................................................................
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โครงการคํ้าประกันสินเช่ือเพ่ือผูประกอบการใหม (Start-up)  
และผูประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)  

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นายพัฒนพงษ   วงศวัน     โทรศัพท 02-890-9932  
โทรสาร 02-890-9900       E-mail address  pattanapong@tcg.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการคํ้าประกันสินเชื่อเพ่ือผูประกอบการใหม (Start-up) และผูประกอบการเทคโนโลยี

นวัตกรรม (Innobiz) สําหรับผูประกอบการใหม (Start-up) และผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innobiz) ท่ีมีนวัตกรรมเทคโนโลยี  ใหมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดเพ่ิมข้ึนสอดคลอง
กับการสนับสนุนกลุมเปาหมายตามนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีรัฐใหการสงเสริมเปนพิเศษ 

ในกลุมผูประกอบการใหม (Start–up SMEs)  และกลุมผูประกอบการนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
(Innovation & Technology SMEs) ท่ีมีศักยภาพและภาครัฐใหการสนับสนุนและสงเสริมเปนพิเศษ 
เพ่ือใหเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดเพ่ิมข้ึน  

2) เ พ่ือเ พ่ิมผลิตภาพ สรางมูลคาเ พ่ิมทางธุรกิจเ พ่ิมขีดความสามารถในการแขง ขันของ SMEs  
และเสริมสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมในประเทศ สงผลตอการเพ่ิมของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของ SMEs และ GDP ของประเทศ  

3) เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายของภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหการชวยเหลือ SMEs ในกลุมนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

4. ผลผลิต (Output)    
วงเงินอนุมัติคํ้าประกัน 8,000 ลานบาท  
(รับคําขอคํ้าประกันตั้งแตมติ ครม. 26 กุมภาพันธ 2562 - 25 กุมภาพันธ 2564) 

ผลลัพธ (outcome)   
SMEs ผูประกอบการใหม และผูประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีโอกาสเขาถึงสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน โดยมี บสย. คํ้าประกันประกันสินเชื่อ ซ่ึงจะชวยให SMEs ดังกลาวสามารถไดรับสินเชื่อไปประกอบ
ธุรกิจ สรางการจางงาน สรางรายได สรางเงินหมุนเวียนในประเทศ ซ่ึงสงผลใหเศรษฐกิจเติบโตตามลําดับ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
วงเงินอนุมัติคํ้าประกัน 8,000 ลานบาท  
(รับคําขอคํ้าประกันตั้งแตมติ ครม. 26 กุมภาพันธ 2562 - 25 กุมภาพันธ 2564) 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) ชวยใหผูประกอบการ SMEs ท่ีรัฐบาลตองการสงเสริม ใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดประมาณ 4,000 ราย 

(เฉลี่ย 2 ลานบาทตอราย)  
2) กอใหเกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน 8,000 ลานบาท (1 เทา) 

- 118 -



6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
1) เปน SMEs ท่ีมีทรัพยสินถาวรไมรวมท่ีดินไมเกิน 200 ลานบาท  
2) เปน SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย  
3) เปน SMEs ท่ีประกอบกิจการโดยชอบดวยกฎหมาย และตองไมขัดตอศีลธรรมอันดี  
4) เปน SMEs ท่ีไดรับสินเชื่อใหม และจะตองไมนําไปชําระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผูใหสินเชื่อ  
5) เปน SMEs ท่ีเปนลูกหนี้จัดชั้นปกติหรือจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ตามเกณฑขอกําหนดของธนาคารแหง

ประเทศไทย  
6) เปน SMEs ท่ีผานการคัดกรองความเสี่ยงของลูกคาตามเกณฑท่ี บสย. กําหนด  
7) กรณี SMEs ท่ีเปนผูประกอบการรายใหม (Start-up SMEs) ท่ีมีอายุกิจการไมเกิน 3 ป โดยพิจารณาจากการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการคา หรอืเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี บสย. เห็นชอบ  
8) กรณี SMEs ท่ีเปนผูประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innobiz  

8.1) เปน SMEs ท่ีมีนวัตกรรม เทคโนโลยี (Innovation /Technology) ท่ีผานเกณฑการตรวจสอบดวย
เครื่องมือในการประเมินเทคโนโลยี TTRS  หรือเกณฑอ่ืนๆ ตามท่ี บสย.กําหนด  หรือ  

8.2) เปน SMEs ท่ีมีรายชื่อผานการพิจารณาคุณสมบัติจากหนวยงานรัฐ ไดแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี บสย. เห็นชอบ 

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 กุมภาพันธ 2562 – 01 กุมภาพันธ 2576          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  เปาหมาย 
                      -  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน   

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน  แผนปฏิบตัิราชการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)  
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9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................1,360,000,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
  งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 1,360,000,000........ บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2565 440,000,000 0 0 0 440,000,000 

ปงบประมาณ 2566 131,430,000 0 0 0 131,430,000 

ปงบประมาณ 2567 131,430,000 0 0 0 131,430,000 

ปงบประมาณ 2568 131,430,000 0 0 0 131,430,000 

ปงบประมาณ 2569 131,430,000 0 0 0 131,430,000 

ปงบประมาณ 2570 131,430,000 0 0 0 131,430,000 

ปงบประมาณ 2571 131,430,000 0 0 0 131,430,000 

ปงบประมาณ 2572 131,420,000 0 0 0 131,420,000 

รวมท้ังส้ิน 1,360,000,000 

11. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 ... 2576 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ... Q1 Q2 

1. เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ
แลว บสย. จะนําเสนอตอคณะกรรมการ บสย. 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนิน
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมท้ังจัดทํา
บั น ทึ ก ข อ ต ก ล ง  ( Memorandum of 
Understanding:  MOU)  ร ว ม กั บ ส ถ า บั น
การเงินท่ีเขารวมโครงการ รวมถึงจัดทําระบบ
เ พ่ื อ เ ต รี ยมคว ามพร อมและ เ ริ่ ม ให การ 
คํ้าประกันสินเชื่อ 

                  

2. ดําเนินการคํ้าประกันสินเชื่อ กิจกรรม 
ทางการตลาดและสงเสริมการคํ้าประกัน 
รวมกับสถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการ 
ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

                  

3. ดูแลและสงเสริมผูประกอบการ SMEs  
ท่ีไดรับอนุมัติคํ้าประกันจนจบการคํ้าประกัน 

                  

 
………………………………………………………… 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs ใหแขงขันไดในตลาดการคาโลก 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวณัฏฐวรรณ  สิมะเสถียร    โทรศัพท 022713700 
E-mail address  natthawans@exim.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศมีรายละเอียด มีความซับซอนในการดําเนินการและมีสภาวการณ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงยังมีความเสี่ยงในดานตางๆ ท่ีมากกวาการจัดการธุรกิจในประเทศ
โดยท่ัวไป สงผลใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเปนจํานวนมากยังขาดองคความรู
ทักษะ หรือการสนับสนุนอยางเพียงพอทําใหไมสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจของตนเองยกระดับข้ึนมา 
ทําการคาระหวางประเทศ ถึงแมวาจะเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดหรือโอกาสในการทํากําไรในแงมุม 
ของธุรกิจก็ตาม ธสน. ในฐานะธนาคารเพ่ือการพัฒนาผูสงออกและนักลงทุนไทย ใหความสําคัญอยางสูง 
ในการมุงพัฒนาศักยภาพผูสงออก SMEs ท่ียังขาดองคความรู ทักษะ รวมถึงการไดรับการสนับสนุนอยาง
เพียงพอ โดยจัดทําแผนพัฒนาผูสงออก SMEs ผานกิจกรรมการอบรม บมเพาะธุรกิจ สัมมนาใหความรู 
รวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันใหผูสงออก SMEs เริ่มตน 
การทําธุรกิจระหวางประเทศได และสามารถแขงขันไดในตลาดโลกอยางยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการเขาถึง
บริการทางการเงินของผูสงออก SMEs โดยการสนับสนุนเงินทุน การออกโปรแกรมผลิตภัณฑทางการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูสงออก SMEs นอกจากนี้ยังเนนใหการ
สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการ SMEs สามารถเขาสูตลาดท้ังในและตางประเทศตามระดับ
ศักยภาพการประกอบการได พรอมท้ังสนับสนุนชองทางการตลาดและการชําระเงินรูปแบบใหม    

3. วัตถุประสงค    
1. พัฒนาศักยภาพของผูสงออก SMEs ดวยการบมเพาะธุรกิจ ใหความรู ใหคําปรึกษาแนะนําดานการสงออก 

การคาระหวางประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ สนับสนุนการเติบโต และสรางความแข็งแกรงใหแก 
ผูสงออก SMEs  

2. สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินของผูสงออก SMEs ท่ีสงออกได โดยสนับสนุนใหมีชองทางทางการเงิน
ท่ีหลากหลายและนาเชื่อถือ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง  
เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม  

3. พัฒนาศักยภาพผูสงออกขนาดยอมใหเติบโตเปนผูสงออกขนาดกลาง (Amazing M)   

4. ผลผลิต (Output)    
- ป 2561 SMEs Penetration รอยละ 11.14 (ณ ธันวาคม 2561)  
- ป 2562 SMEs Penetration รอยละ 13.90 (ณ ธันวาคม 2562) 
- ป 2563 SMEs Penetration รอยละ 15.90 (ณ ธันวาคม 2563)  
- ป 2564 จํานวนรายผูประกอบการ SMEs สะสม ท่ี ธสน. ใหการสนับสนุน 3,977 ราย (ณ ธันวาคม 2564)  
- ป 2565 จํานวนรายผูประกอบการ SMEs สะสม ท่ี ธสน. ใหการสนับสนุน 4,469 ราย (ณ ธันวาคม 2565) 

ผลลัพธ (outcome)   
ผูสงออก SMEs สามารถแขงขันไดในตลาดโลก ชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ   
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
- ป 2561 SMEs Penetration รอยละ 11.14 (ณ ธันวาคม 2561)  
- ป 2562 SMEs Penetration รอยละ 13.90 (ณ ธันวาคม 2562)  
- ป 2563 SMEs Penetration รอยละ 15.90 (ณ ธันวาคม 2563)  
- ป 2564 จํานวนรายผูประกอบการ SMEs สะสม ท่ี ธสน. ใหการสนับสนุน 3,977 ราย (ณ ธันวาคม 2564) 
- ป 2565 จํานวนรายผูประกอบการ SMEs สะสม ท่ี ธสน. ใหการสนับสนุน 4,469 ราย (ณ ธันวาคม 2565) 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูสงออก SMEs สามารถแขงขันไดในตลาดโลก ชวยยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ผูสงออก SMEs   

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  1. สรางผูประกอบการอัจฉริยะ   
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน   
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  3. สรางโอกาสเขาถึงตลาด    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   
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8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  เปาหมายรวม 
                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได   
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย   
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  1. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                           -  2. การพัฒนาภาคการเงิน 
                                                  - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  - 

 
…………………………………………………………. 
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โครงการยกระดับศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กลุมงานยุทธศาสตรองคกร  ธนาคารแหงประเทศไทย  หนวยงานอ่ืน ๆ 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล        นางสาวรชัพร  วงศาโรจน    โทรศัพท 02-356-7761 
E-mail address  RachchaW@bot.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
สงเสริมใหระบบการเงินเขาสูโลกการเงินดิจิทัลไดอยางรวดเร็วและมีการแขงขันท่ีเหมาะสมจากผูเลน 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและภาคธุรกิจอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะ SMEs   

3. วัตถุประสงค    
 เพ่ือใหระบบการเงินเสามารถตอบโจทยความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะ 
SMEs ท้ังดานบริการทางการเงินและบริการชําระเงินดิจิทัลท่ีสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยมี
ตนทุนการใชบริการท่ีต่ําลง ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในอนาคต   

4. ผลผลิต (Output)    
ผสานบริการทางการเงินเขากับชีวิตประจําวันของประชาชนและการดําเนินธุรกิจ (smart banking) โดยใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีและขอมูลเพ่ือใหผูใชบริการทางการเงินมีผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตอบโจทย 
ความตองการ (customer-centric) และมีตนทุนการใชบริการตํ่าลง (efficiency) รวมถึงสงเสริม
นวัตกรรมและบริการชําระเงินใหม ๆ ภายในประเทศและระหวางประเทศ   

ผลลัพธ (outcome)   
บริการทางการเงินและบริการชําระเงินดิจิทัลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและศักยภาพ
การดําเนินธุรกิจของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ธปท. ผลักดันนโยบาย บริการทางการเงิน การสรางโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ไดรับบริการทางการเงินไดจริง  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs สามารถเขาถึงบริการทางการเงินและบริการชําระเงินดิจิทัล 
ท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยมีตนทุนการใชบริการท่ีต่ําลง   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน     

        �  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน  

        �  แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจ 

               -  เปาหมายรวม 
                      -  2. มีความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงข้ึน (more competitive)  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

�  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  เปาหมายรวม 
                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได    

        �  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 8  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 

          �  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                           -  2. การพัฒนาภาคการเงิน 
                                                    - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  - 
 

……………………………………………… 
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โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
กระทรวงการคลัง ผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของ สสว. 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person) 

ช่ือ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ  คงทอง    โทรศัพท 02-2654152 
E-mail address nuttawut@smebank.co.th 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562 

โดยเห็นชอบโครงการ สนับสนุน SMEs รายยอยผาน กองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วงเงิน
รวม 10,000 ลานบาท โดยให สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กําหนดประเภท 
และกลุมเปาหมาย รวมท้ัง จัดทํารายละเอียดใหถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด และจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณใหมีความชัดเจน เพ่ือขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป โดยใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการ และโอกาสในการ
ยกระดับกิจการ SMEs เปนสําคัญ ตอมา เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ 
ตอเติม เสริมทุน SMEs สรางไทย ซ่ึงเห็นชอบใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
จัดสรรเงินงบประมาณจากโครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. ท่ีไดรับตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ใหกับ  

(ก) บสย. เพ่ือดําเนินโครงการ บสย. SMEs สรางไทย จํานวน 5,000 ลานบาท และ  
(ข) โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. โดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เปนหนวยรวมดําเนินการซ่ึงพิจารณาสินเชื่อวงเงิน จํานวน 5,000 ลานบาท 
ท้ังนี้ มีแผนการใชจายเงินงบประมาณ แบงเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 : พิจารณาอนุ มัติวงเงินกูแกผูประกอบการ SMEs รายยอย จํานวน 4,890 ลานบาท  
(คิดอัตราดอกเบี้ย รอยละ 1 ตอป ระยะเวลากูไมเกิน 7 ป ปลอดชําระคืนเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป)            

สวนท่ี 2 : คาบริหารจัดการ จํานวน 110 ลานบาท ใหแก ธพว. และ สสว.  

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน 

และเพ่ิมโอกาสในการยกระดับกิจการ SMEs  

4. ผลผลิต (Output)    
ผูประกอบการ SMEs ไดรับการสนับสนุนเงินทุน จํานวน 4,890 ลานบาท  

ผลลัพธ (outcome)   
ผูประกอบการ SMEs ท่ัวไป ภาคผลิต บริการ คาสงคาปลีก SMEs ธุรกิจทองเท่ียว และบริการ สามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุน   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
จํานวนเงินกูของผูประกอบการ SMEs ไดรับอนุมัติจํานวน 4,890 ลานบาท   
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูประกอบการ SMEs ท่ัวไป ภาคผลิต บริการ คาสงคาปลีก SMEs ธุรกิจทองเท่ียวและบริการ สามารถ

เขาถึงแหลงเงินทุน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
SMEs ท่ัวไปภาคผลิต บริการ คาสงคาปลีก SMEs ธุรกิจทองเท่ียว และบริการ    

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 01 มิถุนายน 2563 – 01 กันยายน 2564  

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                             -  5. รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค   

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)    

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  เปาหมายรวม 
                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 13 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 14 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือใหเปนกลไกสนับสนุน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
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                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  1. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                           -  2. การพัฒนาภาคการเงิน 
                                                  -  - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน 
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  1. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                           -  2. การพัฒนาภาคการเงิน 
                                                  -  - เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน  ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน    

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ  4,890,000,000  บาท  เฉพาะสวนท่ี 1 : พิจารณาอนุมัติวงเงินกู 
แกผูประกอบการ SMEs รายยอย (ไมนับรวมสวนท่ี 2 : คาบริหาร
จัดการ จํานวน 110 ลานบาท ใหแก ธพว. และ สสว.) ประกอบดวย 

กรณีของบประมาณแผนดิน 
   งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน .......4,890,000,000...... บาท  

เฉพาะสวนท่ี 1 : พิจารณาอนุมัติวงเงินกูแกผูประกอบการ SMEs รายยอย  
(ไมนับรวมสวนท่ี 2 : คาบริหารจัดการ จํานวน 110 ลานบาท ใหแก ธพว. และ สสว.) 
ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ (01 มิถุนายน 2563 – 01 กันยายน 2564) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม  
 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ปงบประมาณ 2563 0 0 100,000,000 600,000,000 700,000,000 

ปงบประมาณ 2564 1,800,000,000 1,500,000,000 890,000,000 0 4,190,000,000 

รวมท้ังส้ิน 4,890,000,000 
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11. กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (01 มิถุนายน 2563 – 01 กันยายน 2564) 
 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปงบประมาณ   
2562 2563 2564 2565 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบ 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ป 2562 โดยเห็นชอบโครงการ สนับสนุน 
SMEs รายยอยผานกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
วงเงินรวม 10,000 ลานบาท - ให สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ดําเนินการตามกระบวนการ 

           

2. เม่ือวันท่ี  7 มกราคม 2563 ครม. มีมติ เห็นชอบมาตรการตอเติม    
เสริมทุน SMEs สรางไทย ซ่ึงเห็นชอบใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จัดสรรเงินงบประมาณจากโครงการ
สนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. ดังนี้ 

(ก) ใหกับ บสย. เพ่ือดําเนินโครงการ บสย. SMEs สรางไทย 
จํานวน 5,000 ลานบาท และ  

(ข) โครงการสนับสนุน SMEs รายยอย ผานกองทุน สสว. โดย 
ธพว. เปนหนวยรวมดําเนินการซ่ึงพิจารณาสินเชื่อวงเงิน จํานวน 5,000  
ลานบาท ท้ังนี้ มีแผนการใชจายเงินงบประมาณ แบงเปน 2 สวน ดังนี้  

           

สวนท่ี 1 : พิจารณาอนุมัติวงเงินกูแกผูประกอบการ SMEs 
รายยอย จํานวน 4,890 ลานบาท (คิดอัตรา
ดอกเบี้ย รอยละ 1 ตอป ระยะเวลากูไมเกิน 7 ป 
ปลอดชําระคืนเงินตนสูงสุดไมเกิน 1 ป)            

สวนท่ี 2 : คาบริหารจัดการ จํานวน 110 ลานบาท ใหแก 
ธพว. และ สสว. 
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ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปงบประมาณ   
2562 2563 2564 2565 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

3. เม่ือมีการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวาง สสว. กับ ธพว. 
รวมถึง ธพว. ดําเนินการตามกระบวนภายในของธนาคารเพ่ือเตรียม
ความพรอมและเริ่มดําเนินการพิจารณาอนุมัติเงินใหสินเชื่อ (เงินกู) 
แกผูประกอบการ SMEs  

           

4. ผูประกอบการยื่นความประสงคขอสินเชื่อ และ ธพว. ดําเนินการ
พิจารณาอนุมัติเงินใหสินเชื่อ (เงินกู) แกผูประกอบการ SMEs  

           

5. ผูประกอบการ SMEs ขอเบิกจายเงินใหสินเชื่อ (เงินกู) ตามท่ีไดรับ
อนุมัติเงินสินเชื่อ 

           

 

 
 

……………………… 
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โครงการสนับสนุนสินเช่ือ SMEs เช่ือมไทย เช่ือมโลก ดวยการคาการลงทุนระหวางประเทศ 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวณัฏฐวรรณ  สิมะเสถียร    โทรศัพท 022713700 
E-mail address  natthawans@exim.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีมีบทบาท
สํ า คัญในการส ง เสริ มและสนับสนุนการส งออก  การนํ า เข า  และการลง ทุน ท้ั ง ในประเทศ 
และตางประเทศ เพ่ือพัฒนาประเทศและกระตุนใหการเติบโตของภาคการสงออกและเศรษฐกิจมหภาค 
โดยเฉพาะในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย  
ท่ีมีจํานวนกวา 3.1 ลานราย แตสามารถสงออกไดเพียง 24,000 ราย หรือคิดเปนสัดสวนไมถึงรอยละ 1 
(ขอมูลป 2562)  ธสน. จึงดําเนินการสนับสนุนผูประกอบการ SMEs อยางตอเนื่องผานการใหความชวยเหลือ
ท้ังดานความรูและดานการเงิน รวมถึงการชี้ชองโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือให SMEs สงออกไดหรือสงออก 
ไดเพ่ิมข้ึน โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อหรือมาตรการใหม ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางของตลาด
และความตองการของผูประกอบการ SMEs มากยิ่งข้ึน  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือขยายการสงออกและการลงทุนไทยในตางประเทศ  

4. ผลผลิต (Output)    
ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ SMEs ของ ธสน.   

ผลลัพธ (outcome)   
ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ SMEs ของ ธสน.   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ SMEs ของ ธสน.   

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เม่ือ ธสน. ขยายฐานลูกคาในกลุม SMEs และใหสินเชื่อแก SMEs เพ่ือสนับสนุนการสงออกและการลงทุน
ในตางประเทศตามภารกิจของ ธสน. เพ่ิมข้ึน จะทําใหมีผูสงออก SMEs มากข้ึน รวมท้ัง SMEs มีสวนแบง 
(Contribution) ในภาคการสงออกและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงข้ึนดวย  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ผูประกอบการ SMEs  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 ธันวาคม 2565          
  

- 131 -



8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน    

รายละเอียดกิจกรรม  

กิจกรรมท่ี 1 : จัดกิจกรรมใหความรูดานการสงออกและการลงทุนในตางประเทศแกผูประกอบการ 
โดยเฉพาะ SMEs รวมถึงการจับคูธุรกิจ (Business Matching) ระหวาง SMEs กับผู
ซ้ือสินคา/บริการหรือแพลตฟอรมการคาในตางประเทศ และระหวาง SMEs กับผูผลิต
รายใหญหรือผูสงออกของไทย 

กิจกรรมท่ี 2 : คัดกรองผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs และนําเสนอผลิตภัณฑหรือมาตรการ 
(Product Programs) ท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 3 : วิเคราะหสินเชื่อและอนุมัติวงเงินแกผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ใหไดเพ่ิมข้ึนจากปกอน 

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ    ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   - 

 
…………………………………………………………….. 
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โครงการสนับสนุนสินเช่ือตางประเทศใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวณัฏฐวรรณ  สิมะเสถียร    โทรศัพท 02-2713700 ตอ 2706 
E-mail address  natthawans@exim.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันผูประกอบการไทย เล็งเห็นโอกาสการคาการลงทุนในตางประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในตลาด
กลุมประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ท่ีมีอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจสูงมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากการเรงพัฒนาประเทศ ธสน. มีภารกิจในการสงเสริม 
และสนับสนุนการสงออก การนําเขา และการลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ จึงพรอมใหการ
สนับสนุนผูประกอบการไทยทําการคาการลงทุนกับตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมอุปสงคของสินคาและบริการไทย 
โดย ธสน. ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการไทยเพ่ือให
เขาถึงบริการทางการเงินไดอยางครบวงจร   

3. วัตถุประสงค    
1. สรางโอกาสใหผูสงออกและนักลงทุนไทยเขาถึงแหลงเงินทุนอยางเหมาะสม  
2. ใหการสนับสนุนทางการเงินแกผูสงออก ผูนําเขา นักลงทุนไทย เพ่ือใหสามารถขยายการสงออกและการ

ลงทุนในตางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV    

4. ผลผลิต (Output)    
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 29,441 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2561)  
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 31,610 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2562)  
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 33,940 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2563)  
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตางประเทศ เทากับ 61,710 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2564)  
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตางประเทศ เทากับ 68,570 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2565)  

ผลลัพธ (outcome)   
ผูประกอบการไทยสามารถขยายการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ สนับสนุนการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 29,441 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2561)  
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 31,610 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2562)  
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อ CLMV เทากับ 33,940 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2563)  
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตางประเทศ เทากับ 61,710 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2564)  
- ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อตางประเทศ เทากับ 68,570 ลานบาท (ณ ธันวาคม 2565) 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูประกอบการไทยสามารถขยายการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ สนับสนุนการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ผูประกอบการไทย (ผูสงออก/นักลงทุนไทย)  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  2. สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  เปาหมายรวม 
                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได   
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย   
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  1. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                           -  2. การพัฒนาภาคการเงิน 
                                                  -  - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน   
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        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 1๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญ 
ในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ใหครอบคลุม ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  - 
 
 

………………………………………………………. 
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โครงการสรางโอกาสใหผูประกอบการสงออกและลงทุนในตางประเทศดวยความมั่นใจ 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวณัฏฐวรรณ  สิมะเสถียร    โทรศัพท 022713700 
E-mail address  natthawans@exim.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
        ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกรรมดานการสงออกและการลงทุนไปตางประเทศท้ังจากการไมไดรับ
ชําระเงินคาสินคาและความเสี่ยงดานการเมืองในการลงทุนทางตรง โดยเฉพาะไปยังกลุมประเทศตลาดใหม 
(New Frontier) ท่ีผูประกอบการไทยตองเผชิญอยู ในปจจุบัน เปนอีกหนึ่ งสาเหตุสําคัญท่ีทําให
ผูประกอบการธุรกิจสงออกและนักลงทุนไทย ยังไมกลาขยายตลาดและ/หรือการลงทุนทางตรงไปยัง 
กลุมประเทศตลาดใหมหรือผูซ้ือรายใหมมากนัก แมวาจะตระหนักไดถึงโอกาสทางธุรกิจท่ียังมีอยูมาก
ภายใตการแขงขันท่ียังไมรุนแรงนัก ทําใหอาจเสียโอกาสทางธุรกิจท้ังในแงของการขยายรายได 
และเพ่ิมกําไรในการดําเนินธุรกิจ ธสน. ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงจัดทําแผนงานเพ่ือมุงสนับสนุนการ
เขาถึงบริการประกันการสงออกและบริการประกันการลงทุนของผูประกอบการไทย โดยการพัฒนา
รูปแบบของโปรแกรมผลิตภัณฑและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาองคความรูใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย 
ใหรับทราบ มีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันการสงออกและการลงทุน 
ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การเผยแพรสิ่งพิมพเพ่ือการสื่อสาร การจัดอบรมใหความรู ถึงความเสี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยง ท้ังดานการสงออกและการลงทุน รวมถึงการให คําปรึกษาแนะนํา 
แกผูประกอบการไทยในประเด็นตางๆ เหลานี้ เพ่ือสนับสนุนใหผูประกอบการไทยมีความม่ันใจในการขยาย
ตลาดสงออกและการลงทุน โดยเฉพาะการไปสูประเทศตลาดใหม (New Frontier) 

3. วัตถุประสงค    
1. สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการไทยใหสามารถเขาสูตลาดตางประเทศตามระดับศักยภาพ

การประกอบการอยางม่ันใจ ดวยการจัดการกับความเสี่ยงดานการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ  
2. สรางองคความรูใหแกผูสงออกและนักลงทุนไทย ในการจัดการความเสี่ยงของการขยายธุรกิจสงออก

หรือการลงทุนไปยังตางประเทศท้ังในตลาดการคาเดิมหรือกลุมประเทศตลาดใหมเพ่ิมมากข้ึน  
แมวาสถานการณการคาโลกในปจจุบันจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระเงินคาสินคา 
จากผูซ้ือในตางประเทศและความเสี่ยงจากการไปลงทุนในตางประเทศเพ่ิมสูงข้ึน   

4. ผลผลิต (Output)    
- มูลคาธุรกิจสะสมของการท่ี ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 99,820 ลานบาท  

(มกราคม – ธันวาคม 2563)  
- มูลคาธุรกิจสะสมของการท่ี ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 105,090 ลานบาท  

(มกราคม – ธันวาคม 2564)  
- มูลคาธุรกิจสะสมของการท่ี ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 110,640 ลานบาท  

(มกราคม – ธันวาคม 2565)  
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ผลลัพธ (outcome)   
ผูประกอบการไทยสามารถสงออกและลงทุนในตางประเทศไดอยางม่ันใจชวยเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
- มูลคาธุรกิจสะสมของการท่ี ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 99,820 ลานบาท  

(มกราคม – ธันวาคม 2563)  
- มูลคาธุรกิจสะสมของการท่ี ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 105,090 ลานบาท  

(มกราคม – ธันวาคม 2564)  
- มูลคาธุรกิจสะสมของการท่ี ธสน. ใหบริการประกันการคาและการลงทุน 110,640 ลานบาท  

(มกราคม – ธันวาคม 2565) 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ผูประกอบการไทยสามารถสงออกและลงทุนในตางประเทศไดอยางม่ันใจชวยเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ผูประกอบการไทย (ผูสงออกและนักลงทุนไทย)  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  เปาหมาย 
                      -  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน   
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
               -  ประเด็น 
                      -  5. สรางนักรบเศรษฐกิจยุคใหม 
                             -  3. สรางโอกาสเขาถึงตลาด    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  เปาหมายรวม 
                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได   
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        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย   
        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  1. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                           -  2. การพัฒนาภาคการเงิน 
                                                  -  - ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   - 
 

 
………………………………………………………… 
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โครงการนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการ 
 

พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุน สงเสริมการสงออกและใหมีการใช 
เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาค ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสงเสริมความสามารถทางการแขงขันของประเทศ ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการดําเนิน 
กิจการตาง ๆ อาทิ การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชกรรม การบริการ การทองเท่ียว รวมท้ังสงเสริมการคา 
การพัฒนาภาคผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ยกระดับพัฒนา SMEs สูสากล และ สรางรายไดใหกับ 
ประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(2) เปาหมาย การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดไดรับการยกระดับ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สงเสริมใหเกิดการลงทุน สงเสริมการสงออกและใหมีการใช 

เทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภูมิภาค ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันคง 

ทางเศรษฐกิจและสงเสริมความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

(5) เปาหมายยอย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

(6) แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ 

โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังยกระดับความสามารถ 

ในการแขงขันของพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการคา การลงทุน และการทองเท่ียว และเปนพ้ืนท่ีหลักในการขับเคลื่อนการสราง 

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนใหมีความพรอมสําหรับรองรับ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได 

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม  

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เปนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก 

ในการดําเนินกิจการตาง ๆ อาทิ การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ การทองเท่ียว รวมท้ัง 

สงเสริมการคา การพัฒนาภาคผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ยกระดับพัฒนา SMEs สูสากล 

(8) องคประกอบ โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

(9) ปจจัย การวางผังเมือง ผังการใชประโยชนท่ีดิน   
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเก่ียวของโดยตรง ดานเศรษฐกิจ 
หัวขอใหญ การปฏิรูปดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
หัวขอยอย การรวมกลุมในภูมิภาค (ขจัดอุปสรรคทางการคา) 
เปาหมาย เพ่ือใหท้ังภูมิภาคกลายเปนแหลงการผลิตสินคาและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวย 

ดึงดูดการลงทุนสูประเทศไทยและภูมิภาค 
ข้ันตอนการดําเนินการ พัฒนาเมืองการคาชายแดน 
เปาหมาย เพ่ือใหเมืองการคาชายแดนกลายเปนหนาดานสําคัญในการคา โดยมีโครงสราง 

พ้ืนฐานพรอม และมีข้ันตอนทางศุลกากรท่ีสะดวกรวดเร็ว 
1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคเมืองเพ่ือรองรับ 

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม   

(2) เปาหมายรวมท่ี 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณ 

ชายแดน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ (พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ - 

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร -        

(3) กลยุทธ -         

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ - 

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล  

  ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลัก เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อยางตอเนื่อง 

  ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
สูอนาคต 

1.4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
          (1) มาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

มาบังคับใชในการเพิกถอนสภาพท่ีดินของรัฐแตละประเภท 
(2) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิท่ี 17/2558 สั่ง ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
(3) คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 74/2559 สั่ง ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 

1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ -  
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2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ    

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี) -         

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) -        

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีใชงบประมาณ 

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) -       

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย        

2.2.2 ชื่อ – สกุล ประมาณ เปลี่ยนสมัย        

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) sp@treasury.go.th       

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)  -        

2.2.5 โทรศัพท  02-270-1898       

2.2.6 โทรสาร 02-270-1890          

2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมลูใหเปนปจจุบัน) 

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย         

2.3.2 ชื่อ – สกุล อาทร ยงกิตติธรากุล       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) sp@treasury.go.th      

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) athorn07@hotmail.com      

2.3.5 โทรศัพท 02-298-5361      

2.3.6 โทรสาร 02-270-1890          

3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  

 รัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือใหเกิด 
การพัฒนาพ้ืนท่ีสงเสริมการคาการลงทุนเมืองชายแดน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศในทองถ่ิน และกระจาย 
ความเจริญลงสูภูมิภาค พรอมท้ังรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ เพ่ิมการจางงานอันเปนการสรางความอยูดีกินดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา และแกไขปญหา 
ความม่ันคงของประเทศ ซ่ึง กนพ. ไดกําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 จํานวน 5 พ้ืนท่ี 
(ตาก สระแกว สงขลา มุกดาหาร ตราด) ระยะท่ี 2 จํานวน 5 พ้ืนท่ี (หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม 
นราธิวาส) และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่ง ท่ี 17/2558 สั่ง ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
และคําสั่ง ท่ี 74/2559 สั่ง ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 เพิกถอนสภาพท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืนใหตกเปนท่ีราชพัสด ุ
เพ่ือนําไปพัฒนาเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมอบใหกรมธนารักษจัดใหหนวยงานของรัฐใชประโยชนในราชการ 
จัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และเอกชนเชา ตามท่ี กนพ. กําหนดตอไป 
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3.1.2 วัตถุประสงค  

(1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
(2) เพ่ือกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค  
(3) เพ่ือใหเกิดการจางงานสรางรายไดใหแกประชาชนในทองถ่ิน  
(4) เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
(5) เพ่ือแกไขปญหาความม่ันคงของประเทศ ปญหาแรงงานตางดาวลักลอบเขามายังพ้ืนท่ีตอนใน 

ปญหาการลักลอบนําเขาสินคาผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบาน และปญหาความแออัดของดานชายแดน 
3.2 เปาหมาย  

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 กรมธนารักษจะดําเนินการ 
จัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและหรือเอกชนเชาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยางนอยจํานวน 
2 แปลง (เปนการดําเนินโครงการตอเนื่องจากป 2563) 

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

  (1) รัฐมีรายไดเพ่ิมข้ึน  
 (2) เกิดการจางงานในทองถ่ิน  
 (3) การจัดระเบียบแรงงานตางดาวเขาระบบ นําไปสูความม่ันคงของประเทศ 
 (4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 (5) ประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 (6) เกิดการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด  

   (1) เกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
   (2) สงเสริมการคาการลงทุนเมืองชายแดน  
   (3) เกิดการจางแรงงานในทองถ่ิน  
   (4) สงเสริมการพัฒนา SMEs  
   (5) สรางความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสรางความเขมแข็งของประเทศ  
   (6) สรางรายไดใหกับประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ นําเสนอผลการคัดเลือกผูลงทุนตอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(กพศ.)/คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (กรณีเอกชนเชา) หรือ จัดใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชาท่ีดินราชพัสดุ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยางนอย 2 แปลง  

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ผูลงทุนภาคเอกชน ผูประกอบการ SMEs นิคมอุตสาหกรรม/ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัด 
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ หนองคาย มุกดาหาร (เอกชนเชา) / สงขลา ตาก (กนอ. เชา) / และ 

นราธิวาส (เอกชน/กนอ.เชา) 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2559 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565 
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4. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประกาศสรรหาผูลงทุนพัฒนา
ท่ีดินราชพัสดุ ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

        

2.ขายเอกสารการลงทุนและ
แผนผังพ้ืนท่ีพัฒนา/ประชาสัมพันธ
การลงทุน 

        

3. ช้ีแจงการลงทุนและดูพ้ืนท่ี         
4. ผูลงทุนจัดทําขอเสนอโครงการ
ลงทุน (มีระยะเวลา 90 วัน นับแต
วันปดการขายเอกสารการลงทุน) 

        

5. ผูลงทุนยื่นซองเสนอโครงการ
ลงทุน 

        

6. พิจารณาคัดเลือกผูลงทุน และ
นํ า เสนอผลการคั ด เลื อก  ต อ
คณะรัฐมนตร ีเห็นชอบ 

        

 

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง 1,000,000 บาท     

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน -      

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน -       

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ -        

(2) เงินกูจากตางประเทศ -       

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ -       

(2) จํานวนงบประมาณ -       

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 1,000,000 บาท
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5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 
ปงบประมาณ 2564 100,000 200,000 100,000 100,000 500,000 
ปงบประมาณ 2565 100,000 200,000 100,000 100,000 500,000 

 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด 1,000,000 บาท  

 

................................................................... 
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โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิตเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักแผนภาษี  กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว อัญชลี    เขียวเขิน    โทรศัพท 02 241 5600 ตอ 54136 
โทรสาร      -          E-mail address  tsd.excise@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
 กรมสรรพสามิตมีการศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามิต มุงเนน
การดูแลสุขภาพประชาชน มีการออกมาตรการภาษี (Tax) เพ่ือจํากัดการบริโภคสินคาท่ีสงผลกระทบตอ
สังคมและเปนอันตรายตอสุขภาพและสินคาท่ีไมจําเปนตอการดํารงชีวิตเพ่ือสงเสริมใหประชาชน หันมา
บริโภคสินคาท่ีมีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน ตลอดจน การใชมาตรการท่ีมิใชภาษี (Non-Tax) อาทิ  
การประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน   

3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต   
2. เพ่ือใชมาตรการภาษีเปนเครื่องมือในการสงเสริมใหประชาชนบริโภคสินคาท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ  

4. ผลผลิต (Output)    
รางประกาศเสนอกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ  

ผลลัพธ (outcome)   
รางประกาศเสนอคณะรัฐมนตรี 1 ฉบับ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
อัตราความรอบรูดานสุขภาวะของประชากร รอยละ 50  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนบริโภคสินคาท่ีมีประโยชนตอสุขภาพมากข้ึน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ปงบประมาณ 2563 - 2565      

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

▸  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

               -  เปาหมาย 

                      -  1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)       
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8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

        ▸  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

               -  ประเด็น 

                      -  5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

                             -  5.2 การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ   

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

▸  แผนปฎิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

               -  เปาหมายรวม 

                      -  2.มีขอมูลสารสนเทศท่ีใชบริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและ
สาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการมีสุขภาพสุขภาวะท่ีดี   

        ▸  แผนปฎิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

               -  ประเด็นปฏิรูป 

                      -  7. การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

                             -  เปาหมาย 

                                    -  3.  อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 75 ป (HALE)  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  เปาหมายรวม 

                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได   

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

                             -  เปาหมาย 

                                    -  เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
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                                           -  1. การพัฒนาดานการคลัง 

                                                  -  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษี 

ใหครอบคลุม 

          ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  1. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 

                                           -  1. การพัฒนาดานการคลัง 
                                                  - ใชเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิต 

      และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ัง  
      เพ่ือเปนชองทางการเพ่ิมรายไดภาครัฐ   

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน   - 

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทย
มีสุขภาวะท่ีดี 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   - 

11. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

2564 
ปงบประมาณ 

2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ระดับท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สินคาสรรพสามิต 

        

ระดับท่ี 2 จัดทํารางประกาศกระทรวงการคลัง         
ระดับท่ี 3 เสนอรางประกาศตอกรมสรรพสามิตเพ่ือขอความเห็นชอบ         
ระดับท่ี 4 เสนอรางประกาศตอกระทรวงการคลังเพ่ือขอความเห็นชอบ         
ระดับท่ี 5 เสนอรางประกาศตอรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ         

 
……………………………………………………….. 
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โครงการ “ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ 
 

 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
เปาหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ชวงวัยผูสูงอายุ 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เปนโครงการท่ีนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนการดําเนินโครงการ 

“ศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) เพ่ือสรางท่ีพักอาศัยใหผูสูงอายุ พรอมอุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอ่ืนๆ 
แบบครบวงจร ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม 

1.2  แผนระดับท่ี 2  
 1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง พลังทางสังคม 

(2) เปาหมาย ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ใหการสนับสนุนท่ีราชพัสดุเพ่ือดําเนินโครงการ 

“ศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ภายใตหลักประชารัฐ และใหดําเนินการ 

ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

(5) เปาหมายยอย ผูสูงอายุมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

(6) แนวทางการพัฒนา เพ่ิมบทบาทภาคสวนอ่ืน ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนใหสังคม 

และภาคสวนอ่ืน ๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณคาของผูสูงอายุ และกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ

ของสังคมและภาคสวนอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติกับผูสูงอายุ พรอมท้ังสงเสริมการจางงานผูสูงอายุท่ีเหมาะสมตาม

ศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ 

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุและทุกชวงวัยใหสามารถใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทุกภาคสวนและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการดําเนินชีวิตของผูสูงอาย ุ

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ มีท่ีพักอาศัยพรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก 

ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ โดยมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอ่ืนๆ แบบครบวงจร 

(8) องคประกอบ สวัสดิการ/การดูแลผูสูงอายุ 

(9) ปจจัย ศูนยดูแล และท่ีอยูอาศัยท่ีรองรับผูสูงอายุ 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเก่ียวของโดยตรง ดานสังคม  

เปาหมายรวม สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก   

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : กลุมผูเสียเปรียบในสังคม  
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 เปาหมาย ปลดล็อคขอจํากัดตางๆ อันเปนอุปสรรคของกลุมผูเสียเปรียบในสังคม เพ่ือให 
 

สามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโอกาสอยางเสมอภาค ในการเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน บริการสาธารณะของรัฐ 

และโอกาสในการประกอบอาชีพ สรางรายไดใหตนเอง และสามารถสรางผลิตภาพใหแกสังคมได 

 กิจกรรม ปฏิรูประบบขนสงสาธารณะไมใหเปนอุปสรรคเพ่ือคนท้ังมวล (Design for all) 

ท่ียึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ตอคนทุกกลุมทุกวัย และปฏิรูประบบโครงสรางพ้ืนฐานและ 

บริการขนสงสาธารณะทุกระบบ 

 วิธีการ ผลักดันโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการขนสงสาธารณะทุกระบบ รวมถึง 

โครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชน ทางเทา ขอมูลขาวสารสนเทศ เปนตน เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอคนทุกกลุมทุกวัย 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
(1) วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรม 

ในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได           

(2) เปาหมายรวมท่ี 2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
(3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 
(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด 

ใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากร 
รอยละ 4๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดอยางเพียงพอและเหมาะสม) 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 
แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ -        
(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร -        
(3) กลยุทธ -          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ - 
1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล  
 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 

 ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

1.4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวของ  
(1) พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดับรอง 
(2) กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

พ.ศ. 2548 

1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 (เรื่อง มาตรการรองรับ 
สังคมผูสูงอายุ)        
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2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ    

2.1.2 ภายใตแผนงาน แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ      

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) - -       

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีใชงบประมาณ 

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) -        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน) 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย      

2.2.2 ชื่อ – สกุล ประมาณ เปลี่ยนสมัย        

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) pramanpl@hotmail.com       

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) pramanpl@hotmail.com      

2.2.5 โทรศัพท 02 270 1898       

2.2.6 โทรสาร 02 270 1890          

2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมลูใหเปนปจจุบัน) 

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาง         

2.3.2 ชื่อ – สกุล เขมฤดี จันทรคง       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) iamgirl.p@gmail.com      

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) iamgirl.p@gmail.com       

2.3.5 โทรศัพท 02 298 5364      

2.3.6 โทรสาร 02 270 1890          
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รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ใหความเห็นชอบมาตรการการสรางท่ีพักอาศัย 

สําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ โดยใหกรมธนารักษสนับสนุนท่ีราชพัสดุ  

เพ่ือดําเนินโครงการ “ศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ภายใตหลักประชารัฐ 

และใหดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ กรมธนารักษในฐานะหนวยงานของรัฐท่ีดูแลท่ีดินราชพัสด ุ

จึงไดจัดทําโครงการ “ศูนยท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูสูงอายุมีท่ีพักอาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ พรอมอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต 

ของผูสูงอายุ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอ่ืน ๆ แบบครบวงจร โดยสํารวจท่ีดินราชพัสดุท่ีมีศักยภาพเหมาะสม 

นํามารองรับการดําเนินโครงการเพ่ือสนองตอบนโยบายของภาครัฐ จํานวน 6 พ้ืนท่ี (ชลบุรี สมุทรปราการ 

ประจวบคีรีขันธ นครนายก เชียงใหม และเชียงราย) 

3.1.2 วัตถุประสงค  

          (1) เพ่ือสรางท่ีพักอาศัยพรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต 

ของผูสูงอายุ โดยมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอ่ืนๆ แบบครบวงจร  

 (2) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และลดงบประมาณรายจายในการดูแลผูสูงอายุ  

 (3) เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของประเทศผานการพัฒนาโครงการดานอสังหาริมทรัพย 

3.2 เปาหมาย  

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) นําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนการดําเนินโครงการ “ศูนยท่ีพักอาศัย 
สําหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) จํานวน 1 แปลง โดยดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) สามารถรองรับสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทย 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด  

(1) ผูสูงอายุมีท่ีพักอาศัยบนท่ีดินราชพัสดุ พรอมอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 

กับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอ่ืนๆ แบบครบวงจร   

(2) ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน และประหยัดงบประมาณรายจายในการดูแลผูสูงอายุ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ พิจารณาอนุญาตใหใช/เชา ท่ีราชพัสดุเพ่ือดําเนินโครงการ Senior Complex 
จํานวน 1 แหง 

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ ระดับจังหวัด 
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ ชลบุร ีสมุทรปราการ เชียงใหม ประจวบคีรีขันธ เชียงราย และนครนายก 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2560 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565 
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3. กิจกรรม 
 

 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.จัด ทําสัญญาเช า ท่ีราชพัสดุ  
(จังหวัดสมุทรปราการ) 

        

2. บริหารสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุ
เพ่ือการกอสรางและการบริหาร
โครงการฯ 

        

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน       

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง 100,000 บาท      

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน -       

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน -         

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ -         

(2) เงินกูจากตางประเทศ -        

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ -        

(2) จํานวนงบประมาณ -         

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 
 

ปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 
ปงบประมาณ 2564 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 
ปงบประมาณ 2565 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 

 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด 100,000 บาท  

 

……………………………………………………………………. 
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โครงการพัฒนาใบยาสูบอยางย่ังยืน 2564 - 2565 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   การยาสูบแหงประเทศไทย   

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว สุภาพ   บุญยะลพีรรณ    โทรศัพท  02-229-1060 
โทรสาร        -          E-mail address  suphap_b@thaitobacco.or.th 

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) ใชใบยาท่ีผลิตภายในประเทศเปนวัตถุดิบในการมวนบุหรี่

มากกวารอยละ 91 ของใบยาท้ังหมด ประกอบดวยใบยาเวอรยิเนีย ใบยาเบอรเลย และใบยาเตอรกิช     
ในแตละปการยาสูบแหงประเทศไทยจะกําหนดปริมาณจัดหาใบยาภายในประเทศ ตามความตองการใช  
ในการผลิตบุหรี่และระดับคงคลังท่ีเหมาะสม โดยเสนอขออนุมัติจัดหาจากคณะกรรมการ ยสท. แลว
มอบหมายใหฝายใบยาพิจารณาจัดสรรโควตาใหชาวไรและผูบมอิสระในสังกัดไปดําเนินการผลิต โดยมี
หนวยงานในสวนภูมิภาค 8 สํานักงานทําหนาท่ีสงเสริมการผลิตและรับซ้ือใบยาตามโควตาท่ีจัดสรรให 
สถานการณการคาบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโนมลดลง โดยจากกราฟแนวโนมตลาดบุหรี่ แสดงใหเห็นวา 
ตลาดบุหรี่รวมท้ังประเทศในชวง 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) จะมีขนาดลดลงเหลือ 31,500 ลานมวน     
โดยประมาณการจําหนายบุหรี่ของ ยสท. จะลดลงเหลือ 17,800 ลานมวน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ
กําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีสูงมาก และการออกมาตรการตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข  
ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก ซ่ึงนับตั้งแตพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับ
ในวันท่ี 16 กันยายน 2560 ยอดจําหนายบุหรี่ของ ยสท. ลดลงกวารอยละ 40 ในการผลิตบุหรี่ ยสท. ใชใบ
ยาในประเทศเปนวัตถุดิบหลัก และในแตละฤดูการผลิต ยสท. จะกําหนดโควตาใหเกษตรกรเปนผูปลูกและ
นํามาขายใหกับ ยสท. มีการรับซ้ือตามประมาณการจําหนายบุหรี่ในแตละป แตเนื่องจากการประกาศใช
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
บุหรี่  ซิกาแรต สงผลให ยสท. จําหนายบุหรี่ไดลดลง และการใชใบยาสูบมีปริมาณลดลง จนทําใหขณะนี้ใบ
ยาคงคลังของ ยสท. มีปริมาณสูงเกินความจําเปนในการใชงานเปนอยางมาก หนึ่งในภารกิจหลักของ ยสท. 
คือ การจัดหาใบยาสูบ ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตบุหรี่  โดยการจัดสรรโควตาการผลิตใหชาวไรยาสูบใน
สังกัดของสํานักงานยาสูบในสวนภูมิภาค จํานวน 8 แหง ไดแก สํานักงานยาสูบเชียงใหม เชียงราย แพร 
สุโขทัย เพชรบูรณ บานไผ หนองคาย และนครพนม โดยแบงเปน 3 ประเภทใบยา คือ 1. เวอรยิเนีย  
มีชาวไรฯ และผูบมอิสระ 2,318 ราย โควตาการผลิต 5.64 ลานกิโลกรัม 2. เบอรเลย มีชาวไรฯ 6,145 ราย 
มีโควตาการผลิต 5.73 ลานกิโลกรัม 3. เตอรกิซ มีชาวไรฯ 3,096 ราย มีโควตาการผลิต 1.64 ลานกิโลกรัม 
รวมชาวไรฯ ท้ังสิ้น 11,559 ราย โควตาการผลิตท้ังหมดรวม 13.01 ลานกิโลกรัม โดยมีสถานีทดลองยาสูบ
แมโจใหการสนับสนุนดานงานวิจัย ซ่ึงภารกิจการจัดหาใบยานั้นรวมถึงกระบวนการ แปรรูปใบยาสูบท่ีโรงอบ
ใบยาเดนชัยและโรงทําความสะอาดใบยาเตอรกิช ยสท. ทําการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  
ในสวนของเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบเพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาจัดทํานโยบายการจัดหาใบยา  
รวมถึงโครงการเพ่ือพัฒนาการผลิตใบยาสูบ ซ่ึงจากการรวบรวมความตองการท่ีสําคัญและสามารถบริหาร
จัดการไดกอน พบวา เกษตรกรตองการให ยสท. พัฒนาและถายทอดความรู เทคโนโลยีการเพาะปลูกใบยาสูบ
และพืชอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุนปจจัยท่ีสามารถลดตนทุนหรือเพ่ิมผลผลิตได เพ่ือความม่ันคง 
ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตอไป 
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3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือสงเสริมภาพลักษณของ ยสท. ในดานการผลิตใบยาสูบท่ีมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน   
2. เพ่ือความปลอดภัยตอเกษตรกร ผูผลิต และผูบริโภค  
3. เพ่ือสรางความสัมพันธและความแข็งแกรงใหกับเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบ   
4. เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบแบบยั่งยืน  
5. เพ่ือสนับสนุนการศึกษาใหแกครอบครัวเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบ   

4. ผลผลิต (Output)    
เกษตรกรในเครือขายมีองคความรูเชิงวิชาการ เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจปลูกพืชอ่ืน  

ผลลัพธ (outcome)   
เกษตรกรในเครือขายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดวยความม่ันคงในอาชีพ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
รอยละความพึงพอใจของชาวไรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 80  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ยสท. ไดใบยาสูบท่ีมีคุณภาพดี ไดมาตรฐาน และปลอดภัยจากสารตกคาง นําไปสูการพัฒนาการผลิต 

ใบยาสูบอยางยั่งยืน  
2. ยสท. มีภาพลักษณท่ีดีตอสังคม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในชุมชน  
3. ยสท. และเกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบ รวมถึงมีความสัมพันธท่ีดีกับคนในชุมชน  
4. เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการฯ ไปพัฒนาและตอยอดการเพาะปลูก

ยาสูบท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง สรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพ   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
เกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบในสังกัด ยสท. แตละประเภท  ดังนี้   
1. เวอรยิเนียมีชาวไร และผูบมอิสระจํานวน 2,318 ราย   
2. เบอรเลยมีชาวไร จํานวน 6,144 ราย    
3. เตอรกิซมีชาวไร จํานวน 3,096 ราย         

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
             เปาหมาย : คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
        ▸  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
             ประเด็น : ประเด็นท่ี 3. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที 21
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8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)   -  

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน            - 

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ............14,852,000................ บาท  ประกอบดวย 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
☑    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...........14,852,000............... บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม (บาท) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 926,000 2,400,00 1,500,000 2,600,000 7,426,000 

ปงบประมาณ 2565 926,000 2,400,00 1,500,000 2,600,000 7,426,000 

รวมท้ังส้ิน 14,852,000 

 

……………………………………………………………….. 
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โครงการการเพ่ิมประสทิธิภาพกองทุนการออมแหงชาต ิ

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองทุนการออมแหงชาติ  กองทุนการออมแหงชาติ  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นาง ลภัสรสา  ศรีเทียน  โทรศัพท 020499000 ตอ 330 
โทรสาร 020499001      E-mail address  netnuch@nsf.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ 
พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางหลักประกันทางการเงินยามชราภาพใหกับกลุมแรงงานนอกระบบ  
และสงเสริมการออมเพ่ือใหไมเปนภาระกับงบประมาณในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต  

3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการออมทรัพยของกลุมสมาชิก  
2. เพ่ือสรางหลักประกันทางรายไดเม่ือยามชราภาพใหกับสมาชิก   
3. เพ่ือแบงเบาภาระงบประมาณของรัฐในอนาคต ในดานการดูแลผูสูงอายุ   

4. ผลผลิต (Output)    
จํานวนสัดสวนสมาชิก กอช. ท่ีเพ่ิมข้ึน จากกลุมเปาหมายแรงงานนอกระบบท่ัวประเทศ กวา 20 ลานคน  

ผลลัพธ (outcome)   
ประชากรแรงงานนอกระบบท่ีสมัครเขาเปนสมาชิก กอช. มีหลักประกันทางรายไดเม่ือเกษียณอายุ ลด
ภาระการดูแลจากรัฐในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมวินัยการออมทางออมสําหรับกลุมเปาหมาย
ดังกลาว  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
- เปาหมายสมาชิก กอช. ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 กันยายน 2562) จํานวน 700,000 คน ท้ังนี้ 
เปนกรอบดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จท่ีไดรับจัดสรรตามกรอบจากสํานักงบประมาณ  
- สภาปฏิรูปประเทศดานสังคม กําหนดเปาหมายจํานวนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ ณ ป พ.ศ. 2561
และ จํานวน 15 ลานคน ในป พ.ศ. 2565 ท้ังนี้ เปดใหมีการแกไขขอจํากัดดานกฎหมาย และขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแนวทางท่ีสภาปฏิรูปประเทศไดใหขอเสนอแนะไว  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
จํานวนสัดสวนสมาชิก กอช. ท่ีเพ่ิมข้ึน จากกลุมเปาหมายแรงงานนอกระบบท่ัวประเทศ กวา 20 ลานคน 
ไดรับความคุมครองและดูแลจากรัฐ โดยมีหลักประกันทางรายไดเม่ือเขาสูวัยชราภาพ อีกท้ังยังเปนการ
สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
กลุมประชากรแรงงานนอกระบบภายในประเทศ ไดแก กลุมเกษตรกร กลุมผูประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ
คาขาย กลุมนักเรียน นักศึกษา เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2561 – 01 ธันวาคม 2565          
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8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ    

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  ประเด็น 
                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
                             -  1.5 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม     

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  ประเด็น 
                      -  3. การเสริมสรางพลังทางสังคม 
                             -  3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน  

        ▸  การปฏิรูปประเทศดานสังคม 
               -  เปาหมายรวม 
                      -  1) คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ  

        ▸  การปฏิรูปประเทศดานสังคม 
               -  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
                      -  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  1) ผูสูงวัยมีหลักประกันรายไดท่ีพอเพียงเม่ือถึงวัยเกษียณ     

        ▸  การปฏิรูปประเทศดานสังคม 
               -  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
                      -  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 
                             -  กิจกรรม 
                                    -  กิจกรรมท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
                                           -  เปาหมาย 
                                                  -  1. ประชาชนท่ีเปนกลุมอาชีพนอกระบบเขามาเปนสมาชิก กอช. เพ่ิมข้ึน  

        ▸  การปฏิรูปประเทศดานสังคม 
               -  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
                      -  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 
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                             -  กิจกรรม 
                                    -  กิจกรรมท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
                                           -  เปาหมาย 
                                                  -  2. สมาชิก กอช. ไดรับสิทธิประโยชน ท่ีคุมคาและเหมาะสม    

        ▸  การปฏิรูปประเทศดานสังคม 
               -  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
                      -  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 
                             -  กิจกรรม 
                                    -  กิจกรรมท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
                                           -  วิธีการ 
                                                  -  ปรับปรุงรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ การอํานวยความสะดวกแก
กลุมเปาหมาย   

        ▸  การปฏิรูปประเทศดานสังคม 
               -  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
                      -  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 
                             -  กิจกรรม 
                                    -  กิจกรรมท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
                                           -  ข้ันตอน 
                                                  -  ใหคณะกรรมการ กอช. จัดทําแผนปรับปรุง การบริหารงาน
องคกร เพ่ือใชเปนแนวทางดําเนินการ หรือนําเสนอ ครม. กรณีท่ีมี ความจําเปน   

        ▸  การปฏิรูปประเทศดานสังคม 
               -  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
                      -  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 
                             -  กิจกรรม 
                                    -  กิจกรรมท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 
                                           -  กลไกและการปรับปรุงกลไก 
                                                  -  คณะกรรมการ กอช. และ กอช. เปนผูดําเนินการรวมกับ กค. 
และหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  เปาหมายรวม 
                      -  2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
                             -  เปาหมาย 
                                    -  เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
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        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
               -  ยุทธศาสตร 
                      -  ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  2. กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ท่ีมีคุณภาพให ครอบคลุมและท่ัวถึง 
                                           -  เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ประโยชนของการ สรางหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม 

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     

 ☐    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... ........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......0....... 

กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

☐    เงินกู ภายในประเทศ ..............…………… บาท  
    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 

☐    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  

 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2561 0 0 0 0 0 
ปงบประมาณ 2562 0 0 0 0 0 
ปงบประมาณ 2563 0 0 0 0 0 
ปงบประมาณ 2564 0 0 0 0 0 
ปงบประมาณ 2565 0 0 0 0 0 
ปงบประมาณ 2566 0 0 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 0 

 
..................................................... 
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โครงการการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย 
และการใชการประกันภัยเปนสวนหน่ึงในการดํารงชีวิต 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ฝายกลยุทธและบริหารความเสี่ยง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว ภฤศมน    ศรีแกว    โทรศัพท 02-515-3995 ตอ 8204 
E-mail address  paruesamons@oic.or.th 

2. หลักการและเหตุผล 

ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางความเขมแข็งม่ันคงใหกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน แตในปจจุบันประชากรไทยยังใช
การประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงนอย พิจารณาไดจากสัดสวนเบี้ยประกันภัยตอ 
GDP (Insurance Penetration) ของไทย มีคาเทากับรอยละ ๕.๐๗ สัดสวนการถือครองกรมธรรมประกัน
ชีวิตของประชากรไทย มีเพียงรอยละ ๓๙.๙๒ จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีทุกภาคสวนตองชวยกันและรวมมือกัน
ในการเรงสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปน
และเห็นคุณประโยชนของการประกันภัย สามารถเลือกใชประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
และวางแผนทางการเงินใหกับชีวิตและทรัพยสินตลอดชวงชีวิตไดอยางเหมาะสม รวมท้ังการสรางความ
เชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอการประกันภัย  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย สามารถเลือกใช

ประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินใหกับชีวิตและทรัพยสินตลอดชวง
ชีวิตไดอยางเหมาะสม ผานการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ผลผลิต (Output)    
มีเครื่องมือและรูปแบบ สื่อประชาสัมพันธในการใหความรูดานการประกันภัยท่ีเหมาะสมกับ 

แตละกลุมเปาหมาย เพ่ือใหประชาชนแตละกลุมสามารถเขาถึงไดงาย  

ผลลัพธ (outcome)   
ประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและใชการประกันภัย

เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงใหกับชีวิตและทรัพยสิน และระบบการประกันภัยมีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากข้ึน  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
อัตราความรูความเขาใจดานการประกันภัยของประชาชนเพ่ิมข้ึน  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยเพ่ิมข้ึน และเลือกใช

การประกันภัยเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงใหกับชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังใชการประกันภัยเปน
เครื่องมือในการวางแผนทางการเงินใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม 
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรวัยทํางาน   

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2564 – 01 ธันวาคม 2568          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  ประเด็น 
                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
                             -  1.5 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย 
 ทุกเพศภาวะและทุกกลุม    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน     

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   -  
 

11. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 : บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ 
และภาคเอกชนในการสรางความรูและความตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันภัย 

ป 2564 - 2568 

กิจกรรมท่ี  2 : พัฒนาเครื่ อง มือ รูปแบบ วิ ธีการและสื่ อ
ประชาสัมพันธในการใหความรูดานการประกันภัยท่ีเหมาะสมกับ
แตละกลุมเปาหมาย 

ป 2564 - 2568 

 
…………………………………………………….. 

- 161 -



โครงการการสงเสรมิการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยท่ีจําเปน 
และตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีหลากหลายมากข้ึน 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ฝายกลยุทธและบริหารความเสี่ยง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว ภฤศมน  ศรีแกว โทรศัพท 02-515-3995 ตอ 8204 
E-mail address  paruesamons@oic.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
การประกันภัยเปนภาคการเงินหนึ่งของประเทศท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินใหกับ
ประชาชนในระดับมหภาคและเปนสวนสําคัญในการแบงเบาภาระของภาครัฐในดานสวัสดิการและการ
สงเคราะหประชาชนผูประสบภัย  รวมท้ังยังมีสวนชวยลดความเหลื่อมล้ําในสังคมในดานการเขาถึงบริการ
ทางการเงินตางๆ ซ่ึงเปนหนึ่งในเปาหมายของ Thailand 4.0 เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึง
บริการทางดานการเงินไดอยางท่ัวถึง นอกจากนี้ ประเทศไทยไดเขาสูสังคมสูงอายุ (Aging Society) ซ่ึงจะ
สงผลกระทบโดยตรงตอศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการลดลง ของประชากรวัย
แรงงาน และภาระของสังคมในการดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงระบบประกันภัยจะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารความเสี่ยงใหกับภาครัฐและประชาชน เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ และสงผลตอการเพ่ิม 
ความตองการผลิตภัณฑ/บริการทางการเงินและการลงทุนเพ่ือรองรับวัยเกษียณ (Long Term 
Investment Product for Retirement Saving, Health care) เพ่ิมข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกันภัยท่ีจําเปนและตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือรองรับวัยเกษียณในรูปแบบตาง ๆ 
สําหรับประชาชนในการวางแผนทางการเงิน เพ่ือรักษาระดับคุณภาพชีวิตหลังวัยเกษียณ เพ่ือเปนการ 
แบงเบาภาระภาครัฐในการดูแลประชากรกลุมนี้  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหมีผลิตภัณฑประกันภัยท่ีจําเปนและตอบสนองความตองการของประชาชน ท่ีหลากหลายมาก

ข้ึน เชน ผลิตภัณฑประกันภัยเพ่ือผูสูงอายุ ผลิตภัณฑประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care 
Insurance)  ผลิตภัณฑประกันภัยท่ีสนับสนุนการรักษาสุขภาพ เปนตน เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรวัยแรงงาน สามารถเขาถึงการประกันภัยและสามารถเลือกใชการประกันภัย
เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินเพ่ือเตรียมความพรอมเม่ือยามสูงวัยของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม  

4. ผลผลิต (Output)    
มีผลิตภัณฑประกันภัยท่ีจําเปนและตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคน

วัยแรงงานท่ีหลากหลายมากข้ึน เชน ผลิตภัณฑประกันภัยเพ่ือผูสูงอายุ ผลิตภัณฑประกันภัยการดูแล 
ระยะยาว (Long Term Care Insurance) ผลิตภัณฑประกันภัยท่ีสนับสนุนการรักษาสุขภาพ เปนตน 
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ผลลัพธ (outcome)   
ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนวัยแรงงานสามารถเลือกใชการประกันภัยเปนเครื่องมือในการ

วางแผนทางการเ งินและการบริหารความเสี่ยงให กับตนเองเ พ่ือเตรียมการรองรับยามสูงวัย 
ไดอยางเหมาะสม  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยท่ีตอบสนองความตองการ 

ของประชาชน และรองรับสังคมผูสูงอายุ  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยท่ีมีความหลากหลายและตอบโจทยความตองการและสภาพความ
เสี่ยงของประชาชนมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนวัยทํางานท่ีมีความตองการในการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือเตรียมการยามสูงวัย 

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรวัยทํางาน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 มกราคม 2564 – 01 ธันวาคม 2568          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  ประเด็น 
                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
                             -  1.5 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ    - 

- 163 -



 

11. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 : สงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกันภัยใหมๆ ท่ีมีความจําเปนและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนทุกกลุม 

ป 2564 - 2568 

 
……………………………………………. 
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โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน 

                  โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   ธนาคารออมสิน  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาววิลานี  แซแต     โทรศัพท 0 2299 8737 
โทรสาร      -           E-mail address  Department.Sail@gsb.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
องคกรการเงินชุมชนเปนทางเลือกหนึ่งในการชวยเหลือประชาชนฐานรากหรือผูท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลใหเขาถึงบริการทางการเงิน โดยมีการบริการหลัก ไดแก การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ และการ
จัดการสวัสดิการชุมชน ซ่ึงบางองคกรมีสวัสดิการครอบคลุมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จะมีความแตกตางกันตามสภาพแวดลอมและความเชื่อ
ของแตละทองถ่ิน โดยการบริหารจัดการภายในองคกรมีลักษณะเปนก่ึงทางการ และมีสถานะเปนบุคคลธรรมดา 
ซ่ึงอาจสงผลกระทบในการใหบริการทางการเงินขององคกรการเงินชุมชน เนื่องจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิด  
ในภายหลัง  

รัฐบาลจึงมีนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ดานการยกระดับ
ศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนรูปแบบการใหบริการทาง
การเงินท่ีสรางประโยชนรวมกันระหวางสถาบันการเงิน และองคกรการเงินชุมชน เพ่ือเสริมสรางโอกาสใหแก
ประชาชนใหสามารถเขาถึงบริการทางการเงินผานองคกรการเงินชุมชน ซ่ึงจะเปนกลไกในการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม และเตรียมยกระดับองคกรการเงินชุมชน เปน “สถาบันการเงินประชาชน” ซ่ึงมีสถานะเปนนิติบุคคล 
และมีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน ทําหนาท่ีวางกรอบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานในการสงเสริมและกํากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน อันจะทําใหการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
ประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความยั่งยืนในการพ่ึงพาตนเองภายในชุมชน      
โดยไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 และ  
มีผลบังคับใชวันท่ี 28 สิงหาคม 2562   

3. วัตถุประสงค    
สรางกลไกสงเสริมการออม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  

4. ผลผลิต (Output)    
1) องคกรการเงินชุมชนไดรับการเตรียมความพรอม เพ่ือยกระดับการเปนสถาบันการเงินประชาชน 
2) สถาบันการเงินประชาชนมีระบบงานรองรบัการใหบริการ ภายในเดือนกันยายน 2563     

ผลลัพธ (Outcome)   
องคกรการเงินชุมชนไดรับการยกระดับเปนสถาบันการเงินประชาชน และมีสถานะเปนนิติบุคคล 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
เตรียมความพรอมองคกรการเงินชุมชนเปนสถาบันการเงินประชาชนในป 2563 จํานวน 40 แหง 

และเปดใหบริการสถาบันการเงินประชาชนครบ 200 แหง ภายในป 2568 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สถาบันการเงินประชาชนสามารถใหบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย และปดงบการเงินได    

โดยใชระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน ภายใต พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
2. สถาบันการเงินประชาชนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และใหบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได    
3. ประชาชนท่ัวไป และสมาชิกองคกรการเงินชุมชนเขาถึงบริการทางการเงินในระบบ ไดรับการจัดสรร

สวัสดิการท่ีเหมาะสม ลดความเสี่ยง และคาใชจายจากการเดินทางเขารับบริการจากธนาคาร 
4. การดําเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน ชวยสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจท่ีม่ันคง ยั่งยืน พรอมท้ัง

สรางงาน สรางอาชีพใหกับคนในชุมชน   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
1. องคกรการเงินชุมชน และสมาชิกองคกรการเงินชุมชน  
2. ประชาชนท่ัวประเทศ   

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2568          

8. ความสอดคลอง  
8.1  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

      เปาหมาย : เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 

  ประเด็น : การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
  ประเด็นยอย : ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก      

8.2 แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานสังคม 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง 

  เปาหมาย : ชุมชนสามารถจัดการกันเองไดอยางมีคุณภาพ (ชุมชนรวมกับภาคสวนตางๆ จัดการขอมูล 
                     แผนบริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 

  กิจกรรม : การปฏิรูประบบการสรางเสริมชุมชนเขมแข็งเชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน 

 วิธีการ/ข้ันตอน :  จัดทํา พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน : เรงรัดการนําราง พ.ร.บ. สถาบันการเงิน 
                      ประชาชนท่ีดําเนินการตามขอเสนอของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อน 
                        การปฏิรูปประเทศ (สปท.) นําเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ 

 เปาหมาย : มีกลไกหนุนเสริมความเขมแข็งของการออมและเปนแหลงทุนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน รวมท้ังพัฒนา 
             ระบบพันธมิตรชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการการเงินชุมชน  

8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
เปาหมายรวม : ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

      ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 เปาหมาย : เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

  แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง 
                                   การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพา 
                                      ตนเองได มีสิทธิในการจัดการ ทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม 
                                   : สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน 
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 8.4 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

 8.5 แผนของหนวยงาน  แผนปฏิบัติการธนาคารออมสิน ประจําป 2563    

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................25,025,400................ บาท  ประกอบดวย 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............25,025,400.............. บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2563 - - - 25,025,400 25,025,400 

ปงบประมาณ 2564 อยูระหวางพิจารณาตั้งงบประมาณ จะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 

รวมท้ังส้ิน 25,025,400 
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11. กิจกรรม 
 

 
 

…………………………………………………………. 

กิจกรรม 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 

งบประมาณ 63 งบประมาณ 64 งบประมาณ 65 งบประมาณ 66 งบประมาณ 67 งบประมาณ 68 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน                         
2. สร างความรับ รูและความ เข าใจ 
พ.ร.บ. สถาบันการเงิน 

                        

3 .สนับสนุนแนะนําการจัดต้ังสถาบัน
การเงินประชาชน 

                        

4. ใหความรูดานการบริหารจัดการ                         
5. อบรมระบบสถาบนัการเงินประชาชน                          
6. ติ ด ต าม ค วาม ก า วห น า  แ ล ะ ให
คําปรึกษาการดําเนินงานสถาบัน 
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มาตรการการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบอยางบูรณาการและย่ังยืน 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

เปาหมาย  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  1. การลดความเหลื่อมล้ําสรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จัดใหมีกลไกการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางเปนระบบ 

ครบวงจร และตอเนื่อง ท้ังดานการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ และพิจารณาชวยเหลือ
ดานสินเชื่อ เพ่ือใหการแกไขปญหาหนี้นอกระบบเปนไปอยางยั่งยืน 

1.2  แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก 

(2) เปาหมาย รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึนอยางกระจายและอยางตอเนื่อง 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ประชาชนผูมีรายไดนอยไดรับการชวยเหลือแกไข

ปญหาอยางเปนระบบ และมีภูมิคุมกันไมใหกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของใหม แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

(5) เปาหมายยอยใหม กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร

จัดการหนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

(6) แนวทางการพัฒนาใหม  2. สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหลงทุน

ให กับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการทําหนาท่ีเปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุน 

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูระดมเงินทุนและผูลงทุน ผานเครื่องมือทางการเงินท่ีหลากหลายท่ีสามารถ

พัฒนาข้ึนใหมีความเหมาะสมกับความตองการระดมทุนในจํานวน เง่ือนไขเวลา และตนทุนท่ีเหมาะสมกับ

ความตองการของผูระดมเงินทุนและชุมชน รวมท้ังสงเสริมใหมีกลไกการเปดเผยขอมูลและกลไกราคา  

ท่ีสามารถชวยใหชุมชนสามารถระดมเงินทุนท่ีเหมาะสมกับความตองการ พัฒนาระบบกํากับ/ระบบมาตรฐาน

บัญชี การใชรูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจชุมชน 

รวมท้ังการสงเสริมใหธนาคารเฉพาะกิจท่ีมีอยูในปจจุบันสามารถยกระดับเปนพ่ีเลี้ยงสนับสนุนดานเงินทุน 

และบริหารสภาพคลอง 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ประชาชนผูมีรายไดนอยไดรับ 

ความชวยเหลือแกไขปญหาอยางเปนระบบ และมีภูมิคุมกันไมใหกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก 

(8) องคประกอบ V04 สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหประชากร Bottom 40 สามารถบริหาร

จัดการหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

(9) ปจจัย F0402 กลไกแกไขปญหาหนี้สิน 
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเก่ียวของโดยตรง      

เปาหมายรวม         

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี        

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก      

เปาหมาย          

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน  

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้าํ 

(2) เปาหมายรวมท่ี 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคน 

ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี  1. เพ่ิมโอกาสให กับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40  

ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3. เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพา

ตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ         

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)     

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ        

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ         
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2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ       

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว        

2.2.2 ชื่อ – สกุล วราทิพย  อากาหยี่       

2.2.3 โทรศัพท 0 2169 7127   ตอ 100     

2.3 ผูประสานงานหลัก  

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล ชิตมน  ชนกโอวาท      

2.3.3 E-mail (หนวยงาน)     chitamon.cha@gmail.com    

2.3.4 โทรศัพท 0 2169 7127 ตอ 186      

3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบ
หลักการ เรื่อง การบริหารงานเพ่ือการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืนตามท่ีกระทรวง 
การคลังเสนอ ซ่ึงไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการปญหาหนี้นอกระบบดานลูกหนี้และดานเจาหนี้ควบคู 
กันไปอยางเปนระบบ ครบวงจร และตอเนื่อง โดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
ผานกลไกการดําเนินการ 5 มิติ ประกอบดวย (1) ดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีผิดกฎหมาย  
(2) เพ่ิมชองทางเขาถึงสินเชื่อในระบบใหกับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนท่ัวไป (3) ลดภาระหนี้นอกระบบ 
โดยการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ (4) เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และ (5) สนับสนุนการดําเนินงาน
แกไขปญหาหนี้นอกระบบของหนวยงานภาครัฐและองคกรการเงินชุมชนท่ีเก่ียวของ 

3.1.2 วัตถุประสงค  

1. เพ่ือบริหารจัดการแกไขปญหาหนี้นอกระบบท้ังดานลูกหนี้และเจาหนี้นอกระบบ และ
ดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบท่ีผิดกฎหมาย 

2. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหกับลูกหนี้นอกระบบสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบไดงายและ
รวดเร็วมากข้ึน 

3. เพ่ือลดภาระหนี้นอกระบบควบคูไปกับการเพ่ิมศักยภาพใหกับลูกหนี้นอกระบบ เพ่ือใหลูกหนี้
นอกระบบมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินสวนบุคคลใหแก
ประชาชนระดับฐานราก เพ่ือชวยปองกันและลดการเกิดปญหาหนี้นอกระบบ 

5. เพ่ือบูรณาการทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาหนี้ 
นอกระบบ 
  

- 171 -



 

 

3.2 เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการพัฒนากลไกและดําเนินการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการและยั่งยืน 

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ประชาชนไดรับการบรรเทาแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
และมีความรูเปนภูมิคุมกันในการปองกันปญหาหนี้นอกระบบ 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด ประชาชนไดรับการบรรเทาหรือแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางยั่งยืน  
เพ่ือไมใหกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รอยละของจํานวนลูกหนี้นอกระบบที่ไดรับการชวยเหลือผานกลไก
การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน 

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ประชาชนท่ีมีปญหาหนี้นอกระบบ 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ ท่ัวประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

4. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ขับเคลื่อนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบผานการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกํากับการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน 
และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 

        

2. ติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบ และคณะอนุกรรมการฟ นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายไดของลูกหนี้นอกระบบ ท้ัง 77 จังหวัด 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

        

3. ประชาสัมพันธการใหความรู เก่ียวกับการแก ไขปญหา 
หนี้นอกระบบ 

        

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลหนี้นอกระบบ         
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5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

(1) เงินงบประมาณแผนดิน 1,925,044 บาท     

(2) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง       

(3) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน       

5.1.1 เงินรายไดของหนวยงาน         

5.1.2 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ         

(2) เงินกูจากตางประเทศ        

5.1.3 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ         

(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.4 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

 

ปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 
2564 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
2565 - - - - - 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด   200,000 บาท 

……………………………………………………… 
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โครงการรับจดทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน 
 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เปาหมาย  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  
  1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก  

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ สถาบันการเงินประชาชนมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซ่ึงการบริการการเงินระดับชุมชนของสถาบันการเงินประชาชนเปนการใหความชวยเหลือ 
ทางการเงินแกสมาชิกเพ่ือแกไขปญหาดานการเงินของคนในชุมชนโดยเฉพาะในกลุมคนท่ีไมสามารถ
เขาถึงบริการของระบบการเงิน การยกระดับองคกรการเงินชุมชนท่ีมีอยูในปจจุบันข้ึนเปนสถาบันการเงิน
ประชาชนท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลจะชวยใหการดําเนินธุรกรรมทางการเงินมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
และชวยทําใหองคกรการเงินชุมชนมีความม่ันคงและเขมแข็งมากข้ึน 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง เศรษฐกิจฐานราก 

(2) เปาหมาย รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึนอยางกระจายและอยางตอเนื่อง 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ สถาบันการเงินประชาชนจะชวยคุมครองและดูแล 

ใหประชาชนไดรับการบริการทางการเงินท่ีโปรงใสและไดมาตรฐาน เพ่ือใหประชากรผูมีรายไดนอยท่ีกระจาย 

อยูตามภูมิภาคตาง ๆ สามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางท่ัวถึง 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ  

(5) เปาหมายยอย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

(6) แนวทางการพัฒนา  1) เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย 

เพ่ือยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ท้ังทางดาน

เทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ท่ีสอดคลองและจําเปนตอ 

การยกระดับเปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยง

และผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับองคความรูท่ีสรางข้ึนใหมมาปรับใชใหเหมาะสม

กับภูมิสังคมของชุมชน ท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สถาบันการเงินประชาชนชวยแกไข

ปญหาดานการเงินของคนในชุมชนโดยเฉพาะในกลุมคนท่ีไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน ใหสามารถเขาถึง

บริการทางการเงินไดสะดวกยิ่งข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากมากข้ึน 

(8) องคประกอบ V01 สรางองคความรูและทักษะ 

(9) ปจจัย      F0105 การบริหารจัดการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพ่ือสังคม  
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง ดานสังคม    

เปาหมายรวม  4) ชุมชน/ทองถ่ินมีความเขมแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทํางาน

รวมกับภาคสวนตาง ๆ ได 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 : ระบบสรางเสริมชุมชนเขมแข็ง    

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กิจกรรมท่ี 5 การปฏิรูประบบการสรางเสริม

ชุมชนเขมแข็งเชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน  

วิธีการท่ี 1.จัดทําพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 

เปาหมาย มีกลไกหนุนเสริมความเขมแข็งของการออมและเปนแหลงทุนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

รวมท้ังพัฒนาระบบพันธมิตรชุมชนเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการการเงินชุมชน 

 

(2) แผนปฏริูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของระดับรอง ดานเศรษฐกิจ    

เปาหมายรวม  3. มีการเติบโตอยางครอบคลุมท่ัวทุกภาคสวน (more inclusive) และ  

4. มีการเติบโตอยางยั่งยืน (more sustainable)       

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม

2.2 การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน       

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 1. การสรางความเขมแข็งใหแกระบบสถาบัน

การเงินชุมชน  

ข้ันตอนการดําเนินการ 1. จัดตั้งโครงขายสถาบันการเงินประชาชน    

เปาหมาย 1. มีการจัดตั้งโครงขายสถาบันการเงินประชาชน 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน  

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา   

(2) เปาหมายรวมท่ี 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี   3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง 

เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 3. เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสราง

ความเขมแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิ

ในการจัดการ ทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม  

ขอยอย สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน 
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1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ         

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)     

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ        

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ        

 

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ     

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว       

2.2.2 ชื่อ – สกุล วราทิพย  อากาหยี่       

2.2.3 E-mail (หนวยงาน)     

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.2.5 โทรศัพท 0 2169 7127 ตอ 100       

2.2.6 โทรสาร           

2.3 ผูประสานงานหลัก  

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย         

2.3.2 ชื่อ – สกุล ธนบัตร รักสุจรติ      

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) thanabaht@mof.go.th      

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.3.5 โทรศัพท 0 2169 7127 ตอ 131      

2.3.6 โทรสาร           
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  

สถาบันการเงินประชาชนมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงการบริการการเงินระดับชุมชน

ของสถาบันการเงินประชาชนเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกเพ่ือแกปญหาดานการเงินของคนในชุมชน 

โดยเฉพาะในกลุมคนท่ีไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงินในระบบ ดังนั้น เพ่ือใหสถาบันการเงินประชาชนไดรับ

การพัฒนาและเปนการสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันการเงินประชาชน โดยใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินประชาชนท่ีมีความเปนอิสระและคลองตัวในการสงเสริมและพัฒนาสถาบันการเงินประชาชนใหมี

ประสิทธิภาพและทําใหสถาบันการเงินประชาชนอยูในมาตรฐานเดียวกัน จึงใหมีกฎหมายวาดวยสถาบันการเงิน

ประชาชน 

3.1.2 วัตถุประสงค เปาหมาย 

เพ่ือแกปญหาการเขาถึงบริการทางการเงินของคนในชุมชนใหสามารถเขาถึงบริการทางการเงินในระบบ

ระดับพ้ืนฐานได  

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
             จัดทํากฎหมายลําดับรอง เพ่ือรองรับการดําเนินงานและการกํากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน  

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

             องคกรการเงินชุมชนสามารถจดทะเบียนเปนสถาบันการเงินประชาชน  

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด  

              การยกระดับองคกรการเงินชุมชนท่ีมีอยูข้ึนเปนสถาบันการเงินประชาชนมีความเปนนิติบุคคลสามารถ

ดําเนินธุรกรรมทางการเงินไดโดยไมขัดตอกฎหมาย และทําใหองคกรการเงินชุมชนมีความม่ันคงและเขมแข็งมากข้ึน  

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
             จํานวนองคกรการเงินชุมชนท่ีเขามาจดทะเบียนเปนสถาบันการเงินประชาชน  

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

องคกรการเงินระดับชุมชนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑเง่ือนไขการจดทะเบียนเปนสถาบันการเงินประชาชน 

และประชาชนท่ีเปนสมาชิกในองคกรการเงินชุมชนท่ีไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งเปนสถาบันการเงินประชาชน  

3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ  

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  ท่ัวประเทศ 
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ  ธันวาคม 2562 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ   -  
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4. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ออกกฎหมายลําดับรอง             

2. จัดทําระบบสารสนเทศของนายทะเบียน             

3. รบัจดทะเบียนเปนสถาบันการเงินประชาชน             

 

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง       

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน       

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน         

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ         

(2) เงินกูจากตางประเทศ        

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ         

(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด  - 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ  - 

 รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด   -    

 

……………………………………………………….. 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ป 2564) 
 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว ดลฤดี  ศิริพรรณพงศ  โทรศัพท 084 - 111 - 0069 
E-mail address  donridees@studentloan.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเริ่มดําเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตาม
นัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ตอมารัฐบาลไดพิจารณาเห็นความสําคัญของ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามากข้ึน จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม                   

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนคาเลาเรียน 
คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพระหวางศึกษา ซ่ึงดําเนินการ                

ใหกูยืมตั้งแตปการศึกษา 2539 

กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547 โดยในระหวางท่ียังไมมีการตรากฎหมายออกมาใชบังคับจึงมีการออกระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 เพ่ือใชในการบริหารกองทุนเนื่องจาก
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา                        พ.ศ. 
2541 และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการ
บริหารจัดการและการดําเนินการท่ีมีขอจํากัดและไมสอดคลองกับนโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนา
ประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของท้ังสองกองทุนดังกลาวใหเปนเอกภาพ
อยูภายใตกฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      
จึงได มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให กูยืมเ พ่ือการศึกษา พ.ศ.  2560 ซ่ึงไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2560 และมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนหนวยงานของรัฐอยูในการกํากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเปนนิติ
บุคคลท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน 

3. วัตถุประสงค  
สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาโดยการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 4 ลักษณะ ดังนี้   
1. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย  
2. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลัก ซ่ึงมี

ความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  
3. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุน

มุงสงเสริมเปนพิเศษ  
4. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ  
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4. ผลผลิต (Output)    
นักเรียน นึกศึกษาผูกูยืมเงิน  

ผลลัพธ (outcome)   
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินมีโอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
จํานวนนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงิน จํานวน 570,044 ราย  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินมีโอกาสทางการศึกษา  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
นักเรียน นักศึกษา  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

               -  ประเด็น 

                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

                             -  1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส       

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................34,449,870,000................ บาท  ประกอบดวย 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

☑    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............34,449,870,000.............. บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 5,500,000,000 8,600,000,000 5,830,607,000 14,519,263,000 34,449,870,000 

รวมท้ังส้ิน 34,449,870,000 

 
………………………………………………………… 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (พ.ศ. 2565) 
 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว ดลฤดี  ศิริพรรณพงศ  โทรศัพท 084 - 111 - 0069 
E-mail address  donridees@studentloan.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเริ่มดําเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตาม
นัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ตอมารัฐบาลไดพิจารณาเห็นความสําคัญของ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามากข้ึน จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม                   
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนคาเลาเรียน 

คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพระหวางศึกษา ซ่ึงดําเนินการ                
ใหกูยืมตั้งแตปการศึกษา 2539 

กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547 โดยในระหวางท่ียังไมมีการตรากฎหมายออกมาใชบังคับจึงมีการออกระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 เพ่ือใชในการบริหารกองทุนเนื่องจาก
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา                        พ.ศ. 
2541 และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการ
และการดําเนินการท่ีมีขอจํากัดและไมสอดคลองกับนโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนาประเทศ
สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของท้ังสองกองทุนดังกลาวใหเปนเอกภาพอยู
ภายใตกฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2560 และมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 มีผลใหกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนหนวยงานของรัฐอยูในการกํากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน  

3. วัตถุประสงค    
สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาโดยการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 4 ลักษณะ ดังนี้   
1. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย  
2. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลัก ซ่ึงมี

ความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ  
3. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุน

มุงสงเสริมเปนพิเศษ  
4. เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ  
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4. ผลผลิต (Output)    
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงิน  

ผลลัพธ (outcome)   
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินมีโอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
จํานวนนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงิน  
จํานวน 580,311 ราย  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินมีโอกาสทางการศึกษา  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
นักเรียน นักศึกษา  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

               -  ประเด็น 

                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

                             -  1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส       

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................34,498,768,000................ บาท  ประกอบดวย 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

☑    เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............34,498,768,000.............. บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

 
แผนการ

ปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2565 5,000,000,000 8,600,000,000 5,919,263,000 14,979,505,000 34,498,768,000 

รวมท้ังส้ิน 34,498,768,000 

 
…………………………………………………….. 
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โครงการการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1  แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

เปาหมาย  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิต ิ
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ แรงงานในระบบไดมีการออมเพ่ิมเติมใหอยูในระดับ 

ท่ีเหมาะสม และมีรายไดหลังเกษียณท่ีเพียงพอในการดํารงชีพ 
1.2  แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(2) เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ แรงงานในระบบไดมีการออมเพ่ิมเติมใหอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสม และมีรายไดหลังเกษียณท่ีเพียงพอในการดํารงชีพ 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ แผนยอยการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

(5) เปาหมายยอย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับ 

การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

(6) แนวทางการพัฒนา  2) สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน สงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดความตระหนักของการทํางานท่ีมีคุณคา ท่ีสามารถตอบสนองความตองการเก่ียวกับชีวิต 

การทํางานของมนุษยได โดยสงเสริมใหแรงงานมีโอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การไดแสดงออก  

การไดรับการยอมรับ ความม่ันคงของครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม และการมีความ

เทาเทียมทางเพศ และสงเสริมใหมีกลไกพิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 

ของแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ท้ังแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนาทักษะใหสามารถ

ประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมท้ังการสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน ท้ังแรงงาน 

ในระบบและแรงงานนอกระบบ เพ่ือใหกําลังแรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคมอยางท่ัวถึง รวมถึง 

การสงเสริมให มีการจางงานผูสูงอายุเพ่ือยืดชวงเวลาท่ีผูสูงอายุจะสามารถทําประโยชนสรางสรรค 

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองดานรายได รวมท้ังยังเปนทางเลือกท่ีสําคัญ 

ท่ีจะชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากร วัยแรงงานอีกดวย 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ แรงงานในระบบไดมีการออมเพ่ิมเติม

ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และมีรายไดหลังเกษียณท่ีเพียงพอในการดํารงชีพ 

(8) ช่ือองคประกอบ  สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุม 
ทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง 

(9) ช่ือปจจัย  ระเบียบ/กฎหมายท่ีสอดคลองและไมเปนอุปสรรค 
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง  ดานเศรษฐกิจ 

(2) เปาหมายรวม มีการเติบโตอยางยั่งยืน 

(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5. เงินบํานาญ  

(4) เปาหมายประเด็นปฏิรูปท่ี 2. เพ่ือบูรณาการระบบบํานาญของไทย 

(5) ข้ันตอน การอนุญาตยายกองทุนเพ่ือการเกษียณเม่ือเปลี่ยนงาน  

(6) เปาหมายข้ันตอน การมีระบบรองรับการโยกยายเงินระหวางกองทุนอยางนอย  

๒ ประเภทกองทุน 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน

ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง

ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได     

(2) เปาหมายรวมท่ี 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคน 

ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 1. เพ่ิมโอกาสให กับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 4๐  

ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ         

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล นโยบายหลักดานท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน 

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ        

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบ 

หลักการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ และอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ

แหงชาติ พ.ศ. .... 
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2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ       

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีไมใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.2.2 ชื่อ – สกุล อมรรัตน  จารุรัตน       

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) amiichacha@gmail.com      

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.2.5 โทรศัพท 0 2273 9020  ตอ 3630     

2.2.6 โทรสาร           

2.3 ผูประสานงานหลัก  

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล   บุณฑรีก  โฆษิตานุฤทธิ์       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) boontaree@mof.go.th       

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.3.5 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3688      

2.3.6 โทรสาร           
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล โดยท่ีระบบบําเหน็จบํานาญข้ันพ้ืนฐานของลูกจางยังไมเพียงพอตอการ
ดํารงชีพเม่ือพนวัยทํางาน และมีความแตกตางกันในระหวางกลุมอาชีพ อีกท้ังการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซ่ึงเปนกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพภาคสมัครใจใหกับลูกจางเอกชนในปจจุบันไดมีการจัดต้ังข้ึนเปน
จํานวนนอยและไมครอบคลุมลูกจางเอกชนทุกราย ทําใหไมสามารถสรางความม่ันคงและเปนหลักประกัน
รายไดในยามชราภาพใหแกลูกจางได เปนผลใหเศรษฐกิจของประเทศไมอาจขับเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น เพ่ือใหมีระบบการออมเพ่ือการดํารงชีพยามชราภาพอยางเพียงพอ สรางความม่ันคงในชีวิต ครอบคลุม
ลูกจางในระบบไดท้ังหมด ตลอดจนเปนการสรางวินัยในการออมของประชาชนในวัยทํางาน และเพ่ือใหมี
การบูรณาการฐานขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับระบบบําเหน็จบํานาญเขาดวยกัน
เพ่ือใหเปนระบบขอมูลสําหรับใชประโยชนในการยกระดับการบริหารจัดการขอมูลระบบการออมเพ่ือการชรา
ภาพท้ังระบบ สมควรจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติข้ึนเพ่ือเปนการออมภาคบังคับแกลูกจางโดยให
ไดรับผลประโยชนเปนบําเหน็จบํานาญ และใหมีคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติข้ึนเพ่ือ 
ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารกิจการกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติใหเปนไปโดยเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.2 วัตถุประสงค เพ่ือใหแรงงานในระบบมีการออมเพ่ือการเกษียณเพ่ิมเติม โดยนายจางรวม
สมทบดวย เพ่ือใหแรงงานในระบบมีรายไดหลังเกษียณเพ่ิมข้ึนจากเงินบํานาญท่ีจะไดรับจากกองทุน
ประกันสังคม 

3.2 เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... 
(พ.ร.บ. กบช.) และมีการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาต ิ

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) แรงงานในระบบมีการออมเพ่ือการเกษียณอายุกับ
กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาต ิ

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด แรงงานในระบบมีการออมเพ่ิมข้ึนในขณะท่ียังอยูในวัยทํางาน เพ่ือ 
จะไดมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพหลังเกษียณ นอกจากนี้ ยังจะชวยใหระดับเงินออมในประเทศเพ่ิมข้ึน 
และสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน เนื่องจากเงินออมในกองทุนจะสงผลใหเงินลงทุนระยะยาวจากผูลงทุน
ประเภทสถาบันเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะเพ่ิมปริมาณการลงทุนจากการซ้ือขายตราสารหนี้และตราสารทุน อันจะสงผล
ใหตลาดทุน ในภาพรวมมีความม่ันคงและมีเสถียรภาพมากข้ึน รวมท้ังลดความผันผวนของการเคลื่อนยายเงิน
ลงทุน 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช 
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน แรงงานในระบบท่ีไมมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ ท่ัวประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ไตรมาส 3 ของปงบประมาณ 2564 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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4. กิจกรรมป 2564 – 2565 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง พ.ร.บ. 
กบช. ท่ีไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 

        

2. ข้ันตอนการพิจารณาตรวจราง พ.ร.บ. กบช. ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา   

        

3. ข้ันตอนการพิจารณาราง พ.ร.บ. กบช. ของรัฐสภา         

4. ราง พร.บ. กบช. มีผลบังคับใช         

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการ 

ของบประมาณภายหลังจากท่ี พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช (คาดวาจะมีผลบังคับใชในไตรมาส 1 ประจําป

งบประมาณ 2565) ประมาณ 196 ลานบาท เพ่ือเตรียมการจัดตั้ง กบช. ในระยะเริ่มแรก และหลังจาก 

มีการตั้งสํานักงาน กบช. ข้ึน สํานักงาน กบช. จะเปนผูดําเนินการของบประมาณเพ่ือดําเนินการในระยะตอไป  

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน        

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน          

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ          

(2) เงินกูจากตางประเทศ        

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ         

(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

โปรดปรับปรุงแผนการใชจายงบประมาณเปนปงบประมาณ 2564 – 2565 (ถามี) 

 หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 
2564 - - - - - 
2565 196 - - - 196 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด 196 ลานบาท 

…………………………………………………………. 
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โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เปาหมาย  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิต ิ
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ พัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญ ใหครอบคลุมผูพนวัยทํางาน

ท้ังหมด ใหเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนธรรม เกิดความม่ันคง และยั่งยืน 
1.2  แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(2) เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ พัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญ ใหครอบคลุมผูพน 

วัยทํางานท้ังหมด ใหเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนธรรม เกิดความม่ันคง และยั่งยืน 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ แผนยอยการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

(5) เปาหมายยอย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับ 

การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

(6)  แนวทางการพัฒนา 2) สรางหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน สงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดความตระหนักของการทางานท่ีมีคุณคา ท่ีสามารถตอบสนองความตองการเก่ียวกับชีวิตการ

ทํางานของมนุษยได โดยสงเสริมใหแรงงานมีโอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การไดแสดงออก การ

ไดรับการยอมรับ ความม่ันคงของครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม และการมีความ

เทาเทียมทางเพศ และสงเสริมใหมีกลไกพิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน

ของแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ท้ังแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนาทักษะใหสามารถ

ประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมท้ังการสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน ท้ังแรงงาน

ในระบบและแรงงานนอกระบบ เพ่ือใหกําลังแรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคมอยางท่ัวถึง รวมถึง

การสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุเพ่ือยืดชวงเวลาท่ีผูสูงอายุจะสามารถทําประโยชนสรางสรรคท้ังดาน

เศรษฐกิจและสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองดานรายได รวมท้ังยังเปนทางเลือกท่ีสําคัญ ท่ี 

จะชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากร วัยแรงงานอีกดวย 

(7)  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ พัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญ  

ใหครอบคลุมผูพนวัยทํางานท้ังหมด ใหเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนธรรม เกิดความม่ันคง และยั่งยืน 

(8) องคประกอบ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกคน

โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง 

(9) ปจจัย ระเบียบ/กฎหมายท่ีสอดคลองและไมเปนอุปสรรค 
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1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง  ดานเศรษฐกิจ 

(2) เปาหมายรวม มีการเติบโตอยางยั่งยืน 

(3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5. เงินบํานาญ  

(4) เปาหมายประเด็นปฏิรูปท่ี 2. เพ่ือบูรณาการระบบบํานาญของไทย 

(5) ข้ันตอน การกํากับดูแลระบบบํานาญกลไกและการปรับปรุงกลไก  

(6) เปาหมายข้ันตอน หนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีกํากับดูแลระบบบํานาญของไทยมี

จํานวนลดลง  

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน

ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง

ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได         

(2) เปาหมายรวมท่ี 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคน 

ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี  1. เพ่ิมโอกาสให กับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40  

ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ          

1.3  แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ         

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล นโยบายหลักดานท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน 

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ        

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบ 

หลักการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ และอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย

บําเหน็จบํานาญแหงชาติ พ.ศ. .... 
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2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ       

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.2.2 ชื่อ – สกุล อมรรัตน  จารุรัตน      

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) amiichacha@gmail.com     

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.2.5 โทรศัพท 0 2273 9020  ตอ  3630     

2.2.6 โทรสาร           

2.3 ผูประสานงานหลัก  

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล   บุณฑรีก  โฆษิตานุฤทธิ์       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) boontaree@mof.go.th    

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.3.5 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3688      

2.3.6 โทรสาร           
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล เนื่องจากปจจุบันระบบบําเหน็จบํานาญท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของ
ประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลของหลายหนวยงาน ทําใหมีขอจํากัดในการกําหนดนโยบาย การกํากับ
ดูแลและการสงเสริมระบบหลักประกันเม่ือพนวัยทํางานในภาพรวม สงผลใหการดําเนินงานมีความซํ้าซอนดาน
งบประมาณและบุคลากร เพ่ือใหการกําหนดนโยบายดานหลักประกันรายไดเม่ือพนวัยทํางานเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน สมควรมีคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติทําหนาท่ีจัดทํานโยบายของระบบ
บําเหน็จบํานาญในภาพรวมใหสอดคลองกัน ประสานนโยบายกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพทุกหนวยงาน 
ลดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน พัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญใหครอบคลุมผูพนวัยทํางานท้ังหมด ให
เพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนธรรม เกิดความม่ันคงและยั่งยืน รวมท้ังจัดทําอัตราบําเหน็จบํานาญ
พ้ืนฐานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร และเสนอแนะนโยบายแกคณะรัฐมนตรีสําหรับ
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติ 
            3.1.2 วัตถุประสงค เพ่ือใหมีคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติทําหนาท่ีจัดทํา

นโยบายระบบบาํเหนจ็บาํนาญในภาพรวมใหสอดคลองกัน และพัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญมีความครอบคลุม

เปนธรรม และเพียงพอตอการดํารงชีพของประชาชนในวัยหลังเกษียณอยางยั่งยืน 

3.2 เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญ
แหงชาติ พ.ศ. .... (พ.ร.บ. คนบ.) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาติ เพ่ือทํา
หนาท่ีกําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญในภาพรวม 

3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) มีการบูรณาการและกําหนดนโยบายบําเหน็จบํานาญ 
ในภาพรวมท้ังระบบมีความสอดคลองกัน 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด ระบบบําเหน็จบํานาญมีความครอบคลุม เปนธรรม และเพียงพอตอ 
การดํารงชีพของประชาชนในวัยสูงอายุอยางยั่งยืน โดยไมเปนภาระทางการคลังในอนาคต รวมท้ัง มีระบบ
ฐานขอมูลเก่ียวกับระบบบําเหน็จบํานาญในภาพรวม ซ่ึงจะชวยลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเสมอภาค 
ทางสังคม 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  พ.ร.บ. คนบ. มีผลบังคับใช 
3.3 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ ท่ัวประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ไตรมาส 3 ของปงบประมาณ 2564 
3.4.2 วันท่ีส้ินสุดโครงการ ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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4. กิจกรรมป 2564 – 2565 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง พ.ร.บ. 
คนบ. ท่ีไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 

        

2. ข้ันตอนการพิจารณาตรวจ ราง พ.ร.บ. คนบ. ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา   

        

3. ข้ันตอนการพิจารณา ราง พ.ร.บ. คนบ. ของรัฐสภา         

4. ราง พร.บ. คนบ. มีผลบังคับใช         

 

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะดําเนินการขอ

งบประมาณภายหลังจากท่ี พ.ร.บ. คนบ. มีผลบังคับใช (คาดวาจะมีผลบังคับใชในไตรมาส 1 ประจําป

งบประมาณ 2565) เพ่ือเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการ คนบ. และอนุกรรมการในดานตาง ๆ ท้ังนี้  

ในปงบประมาณ 2565 คาดวาใชงบประมาณในการจัดประชุมประมาณ 2.528 ลานบาท  

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน       

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน         

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ         

(2) เงินกูจากตางประเทศ        

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ         

(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 2564 – 2565 (ถามี) 

หนวย : บาท 

ปงบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 
2564 - - - - - 
2565 632,000 632,000 632,000 632,000 2,528,000 
 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด 2,528,000 บาท 

 

………………………………………………….. 
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โครงการบูรณาการขอมูลและจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอย 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค      
ทางสังคม 

เปาหมาย  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐทําใหรัฐบาล      

มีฐานขอมูลผูมีรายไดนอยเปนรายบุคคลเปนหนวยงานแรกของประเทศ ขอมูลท่ีไดสามารถนํามาสราง         
Big Data และจัดทํา Dashboard ผูมีรายไดนอยสงผลใหหนวยงานสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลสวัสดิการ
รายบุคคลข้ึนได ตามประเด็นท่ี 1.5 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย 
ทุกเพศภาวะและทุกกลุม และสามารถท่ีจะระบุตัวกลุมเปาหมายโดยเฉพาะในกลุมผู มีรายไดนอยได         
ตามประเด็นท่ี 1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมดอยโอกาสโดยตรง 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(2) เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ขอมูลท่ีไดจากโครงการสามารถนํามาสราง

เครื่องมือในการชี้เปาจัดสรรสวัสดิการ และมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีรายไดนอย 

ท่ีพึงไดรับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม อันประกอบไปดวย ผูสูงอายุ ผูพิการ พอแมผูปกครอง

ยากจน เกษตรกร ลูกจาง คาขาย และอ่ืนๆ ท่ีเปนผูมีรายไดนอยตลอดจนผูวางงาน 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 

(5) เปาหมายยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ   

ความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

(6) แนวทางการพัฒนา 1) จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย 

โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เพ่ือให

สามารถใหความชวยเหลือกับกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและครอบคลุมครบกลุม อาทิ ท้ังเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 

ผูมีความบกพรองทางรางกาย เหยื่อของความรุนแรงตาง ๆ และการคามนุษย แรงงานในภาคการผลิตท่ีมี   

ความเสี่ยง ผูติดเชื้อ และบุคคลท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ โครงการสามารถนําระบฐานขอมูล

และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในระดับครัวเรือนและชุมชน นําไปสูกลไกในการชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการ

ความชวยเหลือไดชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ผานการรวบรวมและพัฒนาเครื่องชี้ความยากจนในหลาย

มิติของกลุมเปาหมายตาง ๆ ท่ีตองการความชวยเหลือได 

(8) องคประกอบ ระบบขอมูล/เทคโนโลย ีการใหความชวยเหลือ 

(9) ปจจัย ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ทางดานการให ความชวยเหลือประชาชนท่ีมี 

การบูรณาการ และสามารถชี้เปากลุมเปาหมายท่ีตองการ ความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

- 193 -



 
 

 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเก่ียวของโดยตรง      

เปาหมายรวม         

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี        

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก      

เปาหมาย          

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน 

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

(2) เปาหมายรวมท่ี 2. ความเหลือ่มล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ท่ีแตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 1. เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 4๐ ท่ีมี

รายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร        

(3) กลยุทธ          

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ         

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน)     

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ        

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ        

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ       

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีไมใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        
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2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย         

2.2.2 ชื่อ – สกุล พิสิทธ พัวพันธ        

2.2.3 E-mail (หนวยงาน)  pisitp@mof.go.th      

2.2.4 โทรศัพท 0 2273 9020        

2.3 ผูประสานงานหลัก  

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย         

2.3.2 ชื่อ – สกุล พงศนคร โภชากรณ       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) pongnakornp@fpo.go.th      

2.3.4 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3244      

3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล ปจจุบันประเทศไทยมีสวัสดิการในการดูแลประชาชนตั้งแตเกิดจนถึง

ผูสูงอายุจํานวน 44 สวัสดิการ (จากการรวบรวมของ ก.พ.ร. ในป พ.ศ. 2555) ใชเงินงบประมาณปละไมต่ํากวา 

1 แสนลานบาท แตปญหาท่ีเกิดข้ึนคือผูมีรายไดนอยบางสวนยังไมหลุดพนความยากจนและผูมีฐานะดี 

กลับไดรับสวัสดิการดวยท้ัง ๆ ท่ีไมจําเปน สงผลใหเม็ดเงินงบประมาณท่ีมีจํากัดไมไดถูกสงไปยังคนท่ีจําเปน

มากกวา ดวยเหตุนี้โครงการสวัสดิการแหงรัฐจึงมีจุดมุงหมายใหผูมีรายไดนอยท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐกําหนด 

มาลงทะเบียน เพ่ือรัฐจะไดนําขอมูลตาง ๆ มาใชจัดสูตรสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับแตละกลุมคนท่ีมี 

ความแตกตางกันในมิติตาง ๆ อยางไรก็ตาม ขอมูลผูมีรายไดนอยยังมีในหนวยงานอ่ืน ๆ อีก เชน กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

เปนตน ดังนั้น หนวยงานท่ีเก่ียวของจําเปนตองบูรณาการฐานขอมูลผูมีรายไดรวมกันเพ่ือนําไปสูขอมูล 

ท่ีครบถวน สามารถชี้เปาผูมีรายไดนอย จัดสูตรสวัสดิการ และบูรณาการความรวมมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 วัตถุประสงค  

1. จัดทําฐานขอมูลและระบบการแสดงผลผูมีรายไดนอยอยางเปนระบบรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐตาง ๆ โดยมีกระทรวงการคลังเปนแกนกลาง 

2. จัดทําขอมูลเชิงวิเคราะหท่ีไดมาออกแบบสวัสดิการท่ีแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ 

3.2 เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ปงบประมาณ 2563 สามารถพัฒนาฐานขอมูลผูมีรายไดนอยใหสามารถวิเคราะหเชิง
ปริมาณได 

2. ปงบประมาณ 2564  จัดทํา Dashboard เพ่ือการวิเคราะหและการเสนอแนะนโยบาย 
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. ปงบประมาณ 2563 มีเครื่องมือวิเคราะหสาเหตุของความยากจนและความเหลื่อมล้ํา 
2. ปงบประมาณ 2564 มีขอมูลผูมีรายไดนอยป 2564 ท่ีจะมาเชื่อมตอกับป 2562 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

1. สามารถนําฐานขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ มาบูรณาการรวมกับฐานขอมูล             
ผูมีรายไดนอยได 

2. สามารถจัดทํา Dashboard เพ่ือนําไปวิเคราะหและเสนอแนะนโยบายได 
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3.2.4  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. มีการบูรณาการขอมูลระหวางฐานขอมูลผูมีรายไดนอย และหนวยงานอ่ืน ๆ เกิดข้ึน 
2. สามารถจัดทํา Dashboard เพ่ือการวิเคราะหผูมีรายไดนอยไดสําเร็จ  

3.2.5  กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ปงบประมาณ 2564  
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ ปงบประมาณ 2565 

4. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดทําฐานขอมูลผูลงทะเบียนรอบใหม 
2. ปรับปรุงขอมูลท่ีมีอยูเดิมใหทันสมัย 
3. เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานอ่ืนเพ่ิมเติม 
4 . เชื่ อมโยงขอมูล กับนโยบาย หรือมาตรการอ่ืนของ

กระทรวงการคลัง 
5. ออกแบบและพัฒนา Dashboard เพ่ือใชประกอบการ

เสนอแนะนโยบาย 
6. เผยแพรใหผูบริหารไดนําไปใชในเว็บไซตของ สศค. 

        

5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน         

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง       

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน       

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน         

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ         

(2) เงินกูจากตางประเทศ        

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ         

(2) จํานวนงบประมาณ         

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด - 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ  - 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด  - 

…………………………………………………………. 
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โครงการสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ   ธนาคารอาคารสงเคราะห  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางเรืองรัตน  ดวงรัศมี     โทรศัพท 02 - 202 - 2477 
E-mail address  ruengrat.d@ghb.co.th  

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัยแหงรัฐ (โครงการบานลานหลัง) เปนโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการ

ชวยเหลือและสนับสนุนใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ในระดับราคาท่ีไมสูงนักเหมาะสมกับศักยภาพ
ของประชาชนแตละกลุม โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยท่ีไมสามารถเขาถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย กลุมวัย
ทํางาน หรือประชาชนท่ีกําลังเริ่มตนสรางครอบครัว รวมถึงกลุมผูสูงอายุ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห
สนับสนุนสินเชื่อท่ีอยูอาศัยอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษและเง่ือนไขผอนปรน   

3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือพัฒนาโครงการท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ รองรับการสนับสนุนใหประชาชนผูมีรายไดนอย

ไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยเปนโครงการท่ีคํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน เหมาะสมกับบริบท 
ของแตละพ้ืนท่ี และการชวยแกไขปญหาท่ีสําคัญของแตละพ้ืนท่ีในประเด็นเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย   

2. เ พ่ือสรางโอกาสใหประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีความตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง  
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบผานกลไกของภาครัฐ   

3. เพ่ือใหการบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐอันเปนการบริหารจัดการทรัพยากร
ของรัฐใหเกิดประโยชนตอการสนับสนุนการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนไดอยางท่ัวถึงท่ัวประเทศ 
โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย กลุมวัยทํางาน ประชาชนท่ีกําลังเริ่มตนสรางครอบครัว และกลุมผูสูงอายุ      
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิต   

4. ผลผลิต (Output)    
จํานวนเงินใหสินเชื่อของโครงการฯ (Post Finance) 50,000  ลานบาท   

- กรณีรายไดตอเดือนตอคนไมเกิน 25,000 บาท กรอบวงเงิน 40,000 ลานบาท   
- กรณีรายไดตอเดือนตอคนเกิน 25,000 บาท กรอบวงเงิน 10,000 ลานบาท   

ผลลัพธ (outcome)   
ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบผานกลไกของภาครัฐ ประมาณ 50,000 ราย 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
จํานวนเงินใหสินเชื่อของโครงการฯ (Post Finance) สิ้นสุด ณ ป 2564 = 50,000  ลานบาท  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพ่ือสนับสนุนประชาชนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองในระดับราคาท่ีไมสูงมากนักเหมาะสมกับศักยภาพ 
ของประชาชนแตละกลุม โดยเฉพาะผู มีรายไดนอยท่ีไมสามารถเขาถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย  
กลุมคนวัยทํางาน หรือประชาชนที่กําลังเริ่มตนสรางครอบครัว รวมถึงกลุมผูสูงอายุ โดย ธอส. สนับสนุน
สินเชื่อท่ีอยูอาศัยในเง่ือนไขผอนปรน สําหรับประชาชนท่ีตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความตองการท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองในราคาซ้ือขายไมเกิน 1.2 ลานบาท ตอหนวย  
โดยมุงเนนกลุมผูมีรายไดนอย  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 01 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2564          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  ประเด็น 
                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
                             -  1.5 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ

ภาวะและทุกกลุม    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................4,666,312,141.31................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... 4,666,312,141.31........ บาท  

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2563 30,227,000 24,077,400 38,718,900 55,366,700 148,390,000 

ปงบประมาณ 2564 54,813,200 21,837,100 0 0 76,650,300 

ปงบประมาณ 2565 171,511,400 185,649,600 207,212,700 232,507,500 796,881,200 

รวมท้ังส้ิน 1,021,921,500 
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11. กิจกรรม 

 

 
 
 

...................................................................... 

กิจกรรม 
 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชาสัมพันธโครงการฯผานชองทางตาง ๆ             

2. ใหบริการสินเชื่อ             

3 .ปรับปรุงหลักเกณฑเง่ือนไขของโครงการ             

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ             
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แผนปฏิบัติการดานสรางหลักประกันทางสงัคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกบัสมาชิก กบข.  
ทุกชวงวัย (พ.ศ. 2563 - 2565) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ ฝายกลยุทธองคกรและพัฒนาธุรกิจ  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว ปรีชฎา  แพนสิงห โทรศัพท 026854141 
โทรสาร      -           E-mail address  prechada@gpf.or.th  

2. หลักการและเหตุผล 
กบข. ในฐานะสถาบันหลักในการบริหารเงินออมเพ่ือวัยเกษียณของสมาชิก เพ่ือเปนหลักประกันดาน

การเงินท่ีทําใหสมาชิกสามารถใชชีวิตไดอยางม่ังค่ังและม่ันคง กบข. จึงมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมและ
สรางแรงจูงใจใหสมาชิกวางแผนการเงินอยางเหมาะสม มีความรูและความเขาใจเรื่องการบริหารเงินสวน
บุคคล การบริหารเงินลงทุนเพ่ือผลตอบแทนระยะยาว และไดรับขอมูลการเงินท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจทางการเงินท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําใหสมาชิกมีเงินสําหรับวัยเกษียณท่ีเพียงพอ สามารถพ่ึงพิงตนเองได 
และไมเปนภาระทางการคลงั  

3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกมีการวางแผนการเงินอยางเหมาะสม  
2 เพ่ือใหสมาชิกมีความรูและความเขาใจดานการบริหารเงินเพ่ือวัยเกษียณ  
3. เพ่ือจัดทําเครื่องมือ หรือ การใหบริการ ท่ีชวยสมาชิกในการตัดสินใจทางการเงิน  

4. ผลผลิต (Output)    
สงเสริมใหสมาชิกตระหนักถึงความสําคัญในการออมเงินเพ่ือการเกษียณและสามารถพ่ึงพิงตนเองไดเม่ือ
เกษียณหรือออกจากราชการ  

ผลลัพธ (outcome)   
สมาชิกทุกชวงวัยมีความรูเรื่องการวางแผนการเงิน  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการออม เลือกแผนการลงทุน ใชบริการสอบถามขอมูลการเงิน และเขา
รวมงานสัมมนา/อบรมท่ี กบข. จัดข้ึน  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สมาชิกตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนการเงิน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
สมาชิก กบข.  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 เมษายน 2563 – 01 ธันวาคม 2565         
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8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ     

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ   
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
               -  ประเด็น 
                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
                             -  1.5 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุม    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................45,000,000................ บาท  ประกอบดวย 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
   อ่ืนๆ โปรดระบุ คาบริหารกองทุน จํานวนเงิน …….45,000,000…….. บาท  

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2563 5,000,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000 15,000,000 

ปงบประมาณ 2564 5,000,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000 15,000,000 

ปงบประมาณ 2565 5,000,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000 15,000,000 

ปงบประมาณ 2566 0 0 0 0 0 
รวมท้ังส้ิน 45,000,000 

 
…………………………………………………………. 
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การออกพันธบัตรออมทรัพยเพ่ือจําหนายใหแกนักลงทุนรายยอยและประชาชน  
(Savings Bond) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางชนันภรณ พิศิษฐวานิช  โทรศัพท 022717999 
โทรสาร      -           E-mail address 
Chanunporn@pdmo.go.th 

2. หลักการและเหตุผล 

พันธบัตรออมทรัพยจําหนายใหแกนักลงทุนรายยอยท้ังท่ีเปนหนวยงานท่ีไมแสวงหากําไร 
และประชาชนเปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญท่ีกระทรวงการคลังใหความสําคัญ เนื่องจากเปนชองทางท่ีทําให
รัฐบาลสามารถระดมทุนได เปนจํานวนมากและในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว  เปนหนึ่ ง ในเครื่องมือ 
ท่ีกระทรวงการคลังใชในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะในชวงท่ีประสบปญหาเศรษฐกิจและรัฐบาล 
มีความจําเปนตองใชเงินอยางจําเปนเรงดวน และยังชวยลดความเสี่ยงจากการกระจายเครื่องมือการระดม
ทุนและกระจายประเภทผูลงทุนตราสารหนี้รัฐบาล อีกท้ังเปนการ lock-in ตนทุนเงินกูพรอมท้ังยืดอายุ
เฉลี่ย Portfolio หนี้สาธารณะของรัฐบาล รวมท้ังยังเปนการสงเสริมการออมผานการลงทุนในพันธบัตร 
ออมทรัพย (Savings Bond) ใหแกประชาชนออมเงินและเปนการเตรียมความพรอมดูแลตนเองในการ 
เขาสูวัยสูงอายุ โดย สบน. ไดวางแผนจําหนายพันธบัตรออมทรัพย เพื่อจําหนายแกนักลงทุนรายยอย
และประชาชนทั่วไปเปนประจําทุกปซึ่งการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยนี้เปนทางเลือกในการลงทุน 
ที ่ม่ันคง มีความเสี่ยงต่ํา ไดรับผลตอบแทนท่ีแนนอน และในอัตราท่ีสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
ของธนาคารพาณิชย โดย สบน. ไดพัฒนาชองทางการจําหนายท่ีหลากหลายเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูลงทุนทุกระดับและทุกชวงวัย เชน การจําหนายผานเคานเตอรธนาคารตัวแทนจําหนาย การจําหนายผาน 
App Bond Direct การจําหนายผานระบบ ATM Internet Banking และ Mobile Banking เปนตน    

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือสงเสริมสังคมแหงการออมและเปนเครื่องมือการลงทุนของนักลงทุนรายยอยและประชาชน  
2) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีชองทางในการเขาถึงการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย

ไดมากข้ึนและเทาเทียมกัน  

4. ผลผลิต (Output)    
สามารถออกพันธบัตรออมทรัพย (Savings Bond) วงเงินรวม 5,000 ลานบาท (ตามแผนท่ีกําหนด) 

   ผลลัพธ (outcome)   
  นักลงทุนรายยอยและประชาชนสามารถเขาถึงการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพยไดมากข้ึน 

และเทาเทียมกัน  

 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
รอยละของวงเงินการออกพันธบัตรออมทรัพยเพ่ือสงเสริมการออม (Savings Bond) 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สามารถออกพันธบัตรออมทรัพยเพ่ือสงเสริมการออมและเปนเครื่องมือการลงทุนของนักลงทุนราย

ยอยและประชาชน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
1) รัฐบาล  
2) ประชาชนรายยอยและนิติบุคคลไมแสวงหากําไร   

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565   

8. ความสอดคลอง 
8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

      การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่องมีการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

8.2 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
             8.2.1 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                     1) เปาหมายท่ี 1: สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
                     2) ประเด็นท่ี 4: การเสริมสรางพลังทางสังคม 
                         หัวขอท่ี 2: การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ    

8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
             8.3.1 เปาหมายรวมท่ี 2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
                     1) ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                                          - เปาหมายท่ี 14 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือใหเปนกลไก
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
                                          -  แนวทางการพัฒนา 
                                             (1) การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                             (2) การพัฒนาภาคการเงิน 

• ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน  

 8.4 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดาน    การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

8.5 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.6 แผนของหนวยงาน พระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  - 

 
………………………………………………………….. 
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โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินคาสรรพสามติเพ่ือดูแลสิง่แวดลอม 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักแผนภาษี  กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว อัญชลี  เขียวเขิน    โทรศัพท 022415600 ตอ54136 
โทรสาร      -           E-mail address  tsd.excise@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต บน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กรมสรรพสามิตเปนหนวยงานในการชวยดูแลสิ่งแวดลอม โดยใช
มาตรการภาษีเพ่ือจํากัดการบริโภคสินคาท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกําหนดอัตราภาษี  เพ่ือ
สนับสนุนสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอราคาสินคาท่ีจูงใจใหประชาชนเลือกใช สินคาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเปนการชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม อยาง
ยั่งยืนในระยะยาว    

3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือใชมาตรการภาษีในการควบคุมดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม  
2. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ือดูแลสิ่งแวดลอม   

4. ผลผลิต (Output)    
รางประกาศเสนอกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ  

ผลลัพธ (outcome)   
รางประกาศเสนอคณะรัฐมนตรี 1 ฉบับ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม 50 คะแนน   

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนหันมาบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ปงบประมาณ 2563 - 2565        

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปได
ใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 
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8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

          ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

               -  ประเด็น 

                      -  1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

                             -  5. สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน  

        ▸  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

               -  เปาหมายรวม 

                      -  2.ระยะกลาง-ยาว 

                             -  2.2 ดําเนินการปฏิรูปในดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

          ▸  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

               -  เรื่อง 

                      -  6.ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                             -  เปาหมาย 

                                    -  1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม 

          ▸  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

               -  เรื่อง 

                      -  6. ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                             -  ประเด็นปฏิรูป 

                                    -  5. ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพ่ือสิ่งแวดลอม 

                                           -  เปาหมายของประเด็นปฏิรูป 
                                                  -  1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจากการใชเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพ่ือสิ่งแวดลอมมาสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยใชหลัก
ผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pay Principle)  และหลักผูไดประโยชนเปนผูจาย (Beneficiary Pay Principle) 
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          ▸  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

               -  เรื่อง 

                      -  6.ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                             -  ประเด็นปฏิรูป 

                                    -  5.ปฏิรูปเครื่องมือเศรษฐศาสตรเพ่ือสิ่งแวดลอม 

                                           -  กิจกรรม 

                                                  -  5.พัฒนาโครงสรางภาษีคารบอน (น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน) 

                                                         -  เปาหมายของกิจกรรม 

                                                                -  1.ลดการปลอยกาซเรือนกระจก   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  เปาหมายรวม 

                      -  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

   ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

                             -  เปาหมาย 

                                    -  เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

    ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 

                                           -  1. การพัฒนาดานการคลัง 

                                                 -  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐ  

      และขยายฐานภาษีใหครอบคลุม 

  ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

               -  ยุทธศาสตร 
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                      -  ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  1. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวม 
                                           -  1. การพัฒนาดานการคลัง 
                                                  -   ใชเครื่องมือทางภาษีเพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิต 

 และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
รวมท้ังเพ่ือเปนชองทางการเพ่ิมรายไดภาครัฐ 

                      -  ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
                             -  แนวทางการพัฒนา 
                                    -  4. สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
                                           -  สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร 
     กับสิ่งแวดลอม 

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   - 

11. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ระดับท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สินคาสรรพสามิต 

        

ระดับท่ี 2 จัดทํารางประกาศกระทรวงการคลัง         
ระดับท่ี 3 เสนอรางประกาศตอกรมสรรพสามิตเพ่ือขอความเห็นชอบ         
ระดับท่ี 4 เสนอรางประกาศตอกระทรวงการคลงัเพ่ือขอความเห็นชอบ         
ระดับท่ี 5 เสนอรางประกาศตอรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ         

 
……………………………………………………………….. 
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การติดตามสถานะโครงสรางหน้ีเงินกูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  
และการใหความรูดานการบริหารหน้ีแก อปท. 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 

    ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว อุปมา  ใจหงษ      โทรศัพท 022658050 
โทรสาร      -           E-mail address  upama@pdmo.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 36 กําหนดให สบน. มีหนาท่ีติดตาม 

การดําเนินงานและรายงานสถานะหนี้เงินกูของ อปท. รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนํา อปท. ในการกอหนี้ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สบน. จึงมีแผนงานในการใหความรูดานการบริหารการคลังทองถ่ินในเรื่องท่ีเก่ียวของกับวินัย
การกอหนี้และกํากับดูแลหนี้ของ อปท. ซ่ึงจะชวยสนับสนุนธรรมาภิบาลและเสริมสรางความเขมแข็งทางการเงินการ
คลังของ อปท. และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็น 
การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเอง  

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจให อปท. ตระหนักถึงความสําคัญของวินัยในการกอหนี้ 

และการบริหารหนี้ การจัดทําแผนการชําระหนี้ ตลอดจนเครื่องมือในการดําเนินการ  
2) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักการของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับกรอบวินัย 

การกอหนี้ แนวทางการกํากับดูแลการกอหนี้และการรายงานขอมูลหนี้ใหแก อปท.   
3) เพ่ือให อปท. รับทราบหนาท่ีใหการรายงานขอมูลการกอหนี้และสถานะหนี้ใหแก สบน.  

4. ผลผลิต (Output)    
รายงานสถานะหนี้คงคางของ อปท.  
ผลลัพธ (outcome)   
สามารถวิเคราะหโครงสรางหนี้ เงินกูของ อปท. ตามกรอบ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  
มาตรา 36 ไดอยางสมบูรณครบถวน 
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของการทํารายงาน สถานะโครงสรางหนี้เงินกูของ อปท. ตามกรอบ พ.ร.บ. การบริหาร 
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 36 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
อปท. ตระหนักถึงความสําคัญของวินัยในการกอหนี้และการบริหารหนี้ และมีหลักเกณฑใน 

การตัดสินใจดําเนินโครงการตางๆ ท่ีใชเงินกู 

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
1) รัฐบาล และ 2) อปท. 
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7.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ     
ปงบประมาณ 2564 : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564     
ปงบประมาณ 2565 : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565       

8. ความสอดคลอง  

8.1  เปาหมายยุทธศาสตรชาติ  มีการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

8.2  ยุทธศาสตรชาติ  
 8.2.1 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

                    1) เปาหมายท่ี 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
                    2) ประเด็นท่ี 4.1  4.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปน
ระดับแนวหนาของภูมิภาค  

8.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
            8.3.1 เปาหมายรวมท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
                1) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                     - เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                       -  แนวทางการพัฒนา 
                                          (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

•  เพ่ิมความคลองตัวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังในเรื่องการ
กําหนดนโยบาย การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน การคลัง 
และงบประมาณ 

 8.4 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดาน     การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 8.5 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   
8.6 แผนของหนวยงาน พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................3,000,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     

 ☑    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 3,000,000........ บาท  

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 255,800 406,400 406,400 431,400 1,500,000 

ปงบประมาณ 2565 255,800 406,400 406,400 431,400 1,500,000 

รวมท้ังส้ิน 3,000,000 

………………………………………………………………. 
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โครงการการพัฒนาหนาจอสืบคนขอหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางอากร (TICS CLICK) 
 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)  กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นาง สุรางค   พวงวิภาต    โทรศัพท 02-667-7000 ตอ 20-6534/6529   
โทรสาร      -           E-mail address  XX@customs.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
กองสิทธิประโยชนทางภาษีอากร กรมศุลกากร มีภารกิจในการกําหนดแนวทางหรือมาตรการดานสิทธิ
ประโยชนทางอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และสิทธิประโยชนอ่ืนใด ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ อีก
ท้ัง มีภารกิจในการใหคําปรึกษาแนะนําและใหบริการขอมูลขาวสารดานสิทธิประโยชนทางศุลกากรแก
ผูประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงปจจุบันจากการท่ีผูประกอบการไดใชสิทธิประโยชนทางอากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ในการนําเขา - สงออก เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ผูประกอบการสวนหนึ่งจึงยอม
มีประเด็นปญหา/ขอสงสัย ในการประกอบธุรกิจโดยใชสิทธิประโยชนทางอากร และไดขอหารือประเด็น
ปญหา/ขอสงสัยดังกลาวมายังกองสิทธิประโยชนทางภาษีอากร เพ่ือใหการประกอบธุรกิจเปนไปโดยถูกตอง 
และบอยครั้งท่ีขอหารือของผูประกอบการ ในหลายรายเปนประเด็นเดียวกันกับขอหารือของผูประกอบการ
รายอ่ืน ๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเผยแพรประชาสัมพันธผลการตอบขอหารือของกองฯ ให
ผูประกอบการไดรับทราบผานทางสื่ออินเตอรเน็ตซ่ึงเปนสื่อท่ีเขาถึงไดสะดวก อันจะทําใหการประกอบ
ธุรกิจของผูประกอบการเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว สงผลดีตอการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ ขณะเดียวกันปริมาณขอหารือท่ีลดลงจะทําใหเจาหนาท่ีสามารถใชเวลา ในการ
เสริมสรางงานอ่ืน ๆ ท่ีจะสงเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจใหกับผูประกอบการไดมากข้ึน   

3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลการตอบขอหารือของกองสิทธิประโยชนทางภาษีอากรใหผูประกอบการ
ไดรับทราบ  
2. เพ่ือใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสิทธิประโยชนทางอากร  
3. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร   

4. ผลผลิต (Output)    
มีหนาจอสืบคนขอหารือเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางอากร (TICS CLICK) ในเว็บไซตของกรมศุลกากร   

ผลลัพธ (outcome)   
กลุมเปาหมายท่ีไดเขาใชงานหนาจอสืบคนขอหารือเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางอากร (TICS CLICK)  
ในเว็บไซตของกรมศุลกากร มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการใชสิทธิประโยชนทางอากร   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ความพึงพอใจในการใชงานหนาจอสืบคนขอหารือเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางอากร (TICS CLICK) 
(ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ)  
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีหนาจอบนเว็บไซตกรมศุลกากรสําหรับเผยแพรผลการตอบขอหารือของกองสิทธิประโยชนทางภาษี

อากรใหผูประกอบการไดรับทราบและศึกษา ความเขาใจ  
2. ผูประกอบการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสิทธิประโยชนทางอากร สามารถลดความผิดพลาด

และความเสียหายจากการเขาใจเนื้อหาระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับสิทธิประโยชน
ทางอากรท่ีคลาดเคลื่อน   

3. เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร 

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ผูประกอบการ ตลอดจนเจาหนาท่ี  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

    ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               -  ประเด็น 
                      -  1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
                             -  1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   - 
………………………………………………………. 
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โครงการการใหบริการตรวจวิเคราะหสินคาดวยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรชนิดพกพา 
แกหนวยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่ 

 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)  กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวแกนจันทน   ยอดมณี     โทรศัพท 0-2667-6467  
โทรสาร      -           E-mail address  107159@customs.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
จากภารกิจหลักของกรมศุลกากรท่ีเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกทางการคา การควบคุมทางศุลกากร  
เพ่ือปกปองสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม จัดเก็บภาษีอากรจากการนําสินคาเขาและสงสินคาออก และ
การใหสิทธิ ประโยชนทางศุลกากรเพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุน สวนมาตรฐานวิเคราะหสินคา  
กองพิกัดอัตราศุลกากร  ไดดําเนินการจัดทําโครงการ การใหบริการตรวจวิเคราะหสินคาดวยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรชนิดพกพาแกหนวยงานภายในกรมศุลกากรท้ังในและนอกสถานท่ี ซ่ึงโครงการดังกลาว
สอดคลองกับยุทธศาสตรกรมฯ ดานการ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีอยางโปรงใส 
และเปนธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ท้ังยังเปน การอํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ีในการตรวจสอบ
วิเคราะห และพิจารณาขอเท็จจริงของตัวอยางสินคาไดอยางถูกตองชัดเจน   

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหบริการแกเจาหนาท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบัติงาน ณ ทานําเขา-สงออก และดานศุลกากรตางๆ สนับสนุน
ขอมูลดานการวิเคราะหตัวอยางสินคา ใหไดความถูกตองชัดเจน  สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณา
จําแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรของตัวอยางสินคา ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และสราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ   

4. ผลผลิต (Output)    
การใหบริการโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตรชนิดพกพา เพ่ือใชตรวจวิเคราะหสินคาท่ีมีปญหาดานการ
วิเคราะห การจําแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร หรือเปนสินคาตองหาม-ตองกํากัด ในการนําเขา ใหแก
หนวยงานภายในกรมศุลกากรท้ังในและนอกสถานท่ี  

ผลลัพธ (outcome)   
เกิดความสะดวก คลองตัว แกผูรับบริการ ในการตรวจวิเคราะหสินคา สินคา โดยสามารถนําขอมูลการ
วิเคราะหตัวอยางสินคา เพ่ือประกอบการพิจารณาจําแนกประเภทพิกัดอัตรา ศุลกากร และจัดเก็บภาษีได
ถูกตอง ทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี ตลอดจน การควบคุมทางศุลกากร โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล   

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการแบงเปน 5 ระดับ กําหนดระดับคะแนนเปน 1 -5  โดยพิจารณา     
จากความคืบหนาของกิจกรรม หรือข้ันตอนดําเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับ
ประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีกรมศุลกากรท่ีปฏิบัติงาน ณ ทานําเขา-สงออก และดานศุลกากร   
ตางๆ  ชวยลดเวลาในการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  
- เพ่ือใหการควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเพ่ือความโปรงใสในการปฏิบัติงาน   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
เจาหนาท่ีกรมศุลกากรผูไดรับบริการ และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  เปาหมาย 

                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส   

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  ประเด็น 

                      -  4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

                             -  4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

 
…………………………………………………………………… 
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โครงการจัดทําระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม  
(New GFMIS Thai) 

1. ผูรับผิดชอบ 

1) หนวยงานรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
กระทรวงการคลัง 

2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นาย ธาดา  ชพานนท    โทรศัพท 02-126-5904 
โทรสาร 02-273-9790     E-mail address  thada@mof.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส ใหม  (New GFMIS Thai) เพ่ือทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เดิมท่ีใชงานมาตั้งแตป 2548 โดยปจจุบันหนวยงานตองมีการคาใชจายใน
การบํารุงรักษาระบบคอนขางสูง และจํานวนลิขสิทธิ์ไมเพียงพอตอความตองการใชงาน รวมถึงการพัฒนา
ระบบสําหรับการเชื่อมตอกับระบบภายนอกดวย ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายใน
การจัดหาระบบ New GFMIS Thai ใหมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน รองรับการขยายตัวในอนาคต 
สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาดวยทีมงานในประเทศ โดยใชสถาปตยกรรมท่ีเปนระบบเปด (Open 
System) เพ่ือเปนทางเลือกในการพัฒนาตอไป  

3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือจัดหาระบบ New GFMIS เพ่ือทดแทนระบบ GFMIS ท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 
2. เพ่ือใหระบบ New GFMIS Thai ใหรองรับการเชื่อมตอกับระบบงานภายนอก ใหสามารถใชงานได

สอดคลองกับกระบวนการปจจุบัน 
3. เพ่ือลดความเสี่ยงจากการใชระบบเดิมท่ีลาสมัย ไมไดรับการสนับสนุนจากเจาของ ผลิตภัณฑและไม

รองรับความตองการปจจุบัน    

4. ผลผลิต (Output)    
ไดระบบ New GFMIS Thai  สามารถใชงานทดแทนระบบเดิม  

ผลลัพธ (outcome)   
หนวยงานราชการสามารถเบิกจายเงินงบประมาณผานระบบ New GFMIS Thai ไดท่ัวประเทศ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS 
Thai)   

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) ท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีความยืดหยุน รองรับการขยายตัวในอนาคต สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาไดดวยทีมงานใน
ประเทศ  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหนวยเบิกจายท่ัวประเทศ 
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7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565         

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. เอกสารออกแบบการทํางาน             

2. การจัดทําแผนการทดสอบระบบงาน             

3. การนํารองใชงานและประเมินผล             

4. การอบรมและใชงานจริง             

8. ความสอดคลอง 
8.1   ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

• ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

• ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็น 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

• ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็น 
7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง   

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)    -   

8.3  แผนการปฏิรูปประเทศดาน  

• แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
เปาหมายรวม 
1. จัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล 

• แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน 
2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพ้ืนฐานของรัฐแบบรวมศูนย รองรับการเชื่อมโยง

ขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน 
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เปาหมายแผนงาน 
1. เพ่ือใหมีระบบดิจิทัลสําหรับใชในงานพ้ืนฐานในลักษณะรวมศูนย เชื่อมโยงขอมูลกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของได และลดการลงทุนซํ้าซอนของหนวยงาน 

• แผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
ประเด็นปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน 
2. ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบดิจิทัล งานพ้ืนฐานของรัฐแบบรวมศูนย รองรับการเชื่อมโยง

ขอมูล และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน 
กิจกรรม 
2.3 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอยางสมบูรณแบบ (New 

GFMIS) โดยเปนฐานขอมูลกลางแบบ Matrix และ Online Real Time 
เปาหมายกิจกรรม 
1. ยกระดับการบริหารการเงินการคลังของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

8.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   
เปาหมายรวม 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย 

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เปาหมาย 
เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล ปรับรูปแบบ

และวิธีการดําเนินการของภาครัฐใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐ เอกชน ประชาชน และ
ประชาสังคม ในลกัษณะแบบประชารัฐ 

8.5 แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน -   

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2561-2580 
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9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ........817,500,000.......... บาท  ประกอบดวย 
กรณีของบประมาณแผนดิน     

☐ งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ............... บาท  

☐ งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน จํานวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 

กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  

☑ เงินกู ภายในประเทศ ..............0…………… บาท  
ภายนอกประเทศ ................817,500,000................ บาท 

☐ เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ............................. บาท 

☑ อ่ืนๆ โปรดระบุ 
จํานวนเงิน …….0…….. บาท  
จํานวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2562 81,750,000 0 0 163,500,000 245,250,000 
ปงบประมาณ 2563 122,625,000 0 122,625,000 0 245,250,000 
ปงบประมาณ 2564 163,500,000 81,750,000 0 81,750,000 327,000,000 
ปงบประมาณ 2565 0 0 0 0 0 

รวมท้ังส้ิน 817,500,000 

 
.............................................. 
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แผนการคลังระยะปานกลาง 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เปาหมาย  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย 
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ใชตัวชี้วัด ๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
1.2 แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง ประเด็นการบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ 

(2) เปาหมาย 2. ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลย ี

มาประยุกตใช 

(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ใชอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนตัวชี้วัด 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

(5) เปาหมายยอย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

(6) แนวทางการพัฒนา   1. รักษาและเสริมสรางเส ถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

โดยรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลาง

และระยะยาว ดําเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังท่ีโปรงใส ยืดหยุน รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน  

และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก 

รวมท้ังสอดรับกับบริบทและโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินท้ังตลาดเงิน 

ตลาดทุน และการประกันภัย สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการนําเทคโนโลยี 

มาใชในการใหบริการทางการเงินและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงิน ให เปนมาตรฐานสากล 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความม่ันคงและปลอดภัยของระบบการชําระเงินหลัก

ของประเทศ 

(7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนการคลังระยะ

ปานกลางสําเร็จ 

(8) องคประกอบ V01 แผนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

(9) ปจจัย F0103 การบูรณาการการจัดทําแผนระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ  

แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเก่ียวของโดยตรง      

เปาหมายรวม         
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี        

กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก       

เปาหมาย          

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย  

และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา         

(2) เปาหมายรวมท่ี 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  1. เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยู

และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี  

1. การบรหิารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม  

    1.1  การพัฒนาดานการคลัง  

    1.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณการ

บริหารและตรวจสอบกระบวนการใชจายงบประมาณของประเทศ 

 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

(2)  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต   

มีสวนรวมและมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง  

(3)  กลยุทธ สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องคกรภาคประชาสังคม  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนท่ัวไป ไดเขามามีบทบาทและสวนรวมในการ

สนับสนุนโครงการรวมมือตาง ๆ และกิจกรรมดานความม่ันคงในการขจัดหรือลดปญหาดานความม่ันคง  

เพ่ือสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม  

และการกระจายรายไดท่ีท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกัน

อยางท่ัวถึง เปนธรรมและยั่งยืน 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ         

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.2 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ดาน) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

1.4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวของ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

1.4.4 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ -   
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2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ       

2.1.2 ภายใตแผนงาน (ถามี)          

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี)         

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีไมใชงบประมาณ     

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)        

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นาย        

2.2.2 ชื่อ – สกุล ชุมพล  สุวรรณกิจบริหาร       

2.2.3 E-mail (หนวยงาน)  choompol@fpo.go.th      

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.2.5 โทรศัพท 0 2273 9020   ตอ 3500      

2.2.6 โทรสาร           

2.3 ผูประสานงานหลัก 

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว         

2.3.2 ชื่อ – สกุล สิริมน  กิจสวุรรณ       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) sirimonk@gmail.com      

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง)          

2.3.5 โทรศัพท 0 2273 9020 ตอ 3539      

2.3.6 โทรสาร           
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยการเงิน

การคลังฯ) กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการ โดยมีกรรมการจากสี่หนวยงานหลัก

ท่ีดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจการเงินการคลัง ไดแก  ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการสํานักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  

และมีผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนเลขานุการ มีหนาท่ีจัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง 

เพ่ือใชเปนแผนแมบทหลักสําหรับการวางแผน การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ  

รวมท้ังใชประกอบการวางแผนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และแผนการบริหารหนี้สาธารณะดวย  

โดย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ไดกําหนดใหแผนการคลังระยะปานกลางตองมีระยะเวลาไมนอยกวาสามป  

ซ่ึงคณะกรรมการฯ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป ท้ังนี้ แผนการคลัง

ระยะปานกลางอยางนอยตองประกอบดวย (1) เปาหมายและนโยบายการคลัง (2) สถานะและประมาณการ

เศรษฐกิจ (3) สถานะและประมาณการการคลัง ซ่ึงรวมถึงประมาณการรายได ประมาณการรายจาย ดุลการคลัง 

และการจัดการกับดุลการคลังนั้น (4) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และ (5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลัง

ของรัฐบาล ซ่ึงแผนการคลังระยะปานกลางดังกลาวจะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ  

เพ่ือใหนําไปใชในการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป และใหหนวยงานของรัฐนําไปใชประกอบ 

การพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได การจัดทํางบประมาณ และการกอหนี้ของหนวยงานของรัฐดวย 

3.1.2 วัตถุประสงค เพ่ือผลักดันใหมีการนําแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal 

Framework: MTFF) มาใชในระบบงบประมาณของประเทศไทย เพ่ือเปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ 

และวางแผนดานการคลัง โดยจะชวยใหสามารถกําหนดกรอบเปาหมายทางการคลังท่ีเหมาะสมใหบรรลุเปาหมาย

ทางการคลังท่ีตองการ 

3.2 เปาหมาย 

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) แผนการคลังระยะปานกลางท่ีมีระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป   
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) แผนการคลังระยะปานกลางท่ีเปนเครื่องมือสนับสนุน 

การตัดสินใจและวางแผนดานการคลัง โดยจะชวยใหสามารถกําหนดกรอบเปาหมายทางการคลังท่ีเหมาะสม 

ใหบรรลุเปาหมายทางการคลังท่ีตองการ 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด ทําใหการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจเติบโตไดอยางยั่งยืน 

และมีเสถียรภาพ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ แผนการคลังระยะปานกลางท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 

3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  
3.3.2  รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ 
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3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  
 

 

4. กิจกรรม 
 
 

 
 

5. งบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 

 

……………………………………………. 

กิจกรรม 

ปงบประมาณ 

2564 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

การจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal 
Framework) 
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โครงการศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรพัยสินแหงชาติ  

(National Property Valuation Management Center) 
 

1. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ 

ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาประยุกตใช    
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ บทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ 

ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ ์
และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา 
โดยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ และระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา 
และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน 
เขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส เพ่ือยกระบวนการ 
ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ีเกี่ยวของโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(2) เปาหมาย ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 
(3) การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ การปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ 

ผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา สามารถตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส มีการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ 
ไมเลือกปฏิบัติ 

(4) แผนยอยท่ีเกี่ยวของ การพัฒนาบริการประชาชน 
(5) เปาหมายยอย งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
(6) แนวทางการพัฒนา พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส 
เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล 
เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด   

a. (7) การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
และระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ัง 
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ทําใหมีการตอบสนองความตองการ 
ของประชาชน และการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) องคประกอบ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนดิจิทัล (Digital Ecosystem) 
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(9) ปจจัย ระบบขอมูลดิจิทัล เพ่ือวิเคราะหวางแผนตัดสินใจเชิงนโยบาย/หรือพัฒนาบริการตาง ๆ 
ใหกับประชาชน 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

(1) แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเก่ียวของโดยตรง การบริหารราชการแผนดิน  

เปาหมายรวม จัดระบบบริหารและบริการประชาชนใหเปนดิจิทัล เพ่ือความโปรงใส ทันสมัย 

ปรับตัวไดรวดเร็ว และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสู 

รัฐบาลดิจิทัล 

 กลยุทธ นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

 แผนงาน การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

เปาหมายแผนงาน เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 

กิจกรรม พัฒนา หรือนําระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

(1) วัตถุประสงคท่ี 5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และ 

มีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

(2) เปาหมายรวมท่ี 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 

(3) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย  

(4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

(5) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได 

มาตรฐานสากล (ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล 

อยางเปนระบบ) 

1.2.4 แผนความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  

(1) ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ -        

(2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร -      

(3) กลยุทธ - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ - 

1.4 สวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

1.4.1 นโยบายรัฐบาล  

 ความสอดคลองกับนโยบายรฐับาลหลัก พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน 

 ความสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
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1.4.2 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(1) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

(2) พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพยสินเพ่ือประโยชนแหงรัฐ พ.ศ.2562 

(3) ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 

(4) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี15) พ.ศ. 2562 

(5) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

(6) ระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ 

ในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

พ.ศ. 2535        

1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ -      

2. ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 

2.1.1 ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ     

2.1.2 ภายใตแผนงาน แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

2.1.3 รหัสโครงการใหญ (ถามี) -        

2.1.4 ลักษณะโครงการ โครงการท่ีใชงบประมาณ 

2.1.5 วิธีการดําเนินงาน จัดจาง         

2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) -       

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา (โปรดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน)  

      ผูอํานวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพยสิน 

2.2.1 คํานําหนาชื่อ นางสาว        

2.2.2 ชื่อ – สกุล ภารดี เอกชน        

2.2.3 E-mail (หนวยงาน) -        

2.2.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) Mimimy_mam@yahoo.com      

2.2.5 โทรศัพท 092-2654241       

2.2.6 โทรสาร -          

2.3 ผูประสานงานหลัก (โปรดปรับปรุงขอมลูใหเปนปจจุบัน) 

2.3.1 คํานําหนาชื่อ นาย          

2.3.2 ชื่อ – สกุล เอกลักษณ เฉลิมชีพ       

2.3.3 E-mail (หนวยงาน) -      

2.3.4 E-mail (สวนตัว/สํารอง) akekalak12@hotmail.com       

2.3.5 โทรศัพท 02-1422453     

2.3.6 โทรสาร 02-1438751          
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล ระบบบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ : National Property 

Valuation Management Center ซ่ึงเปนศูนยกลางท่ีดําเนินการเผยแพรราคาประเมินอสังหาริมทรัพย ท่ีอยูใน 

รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเผยแพรราคาประเมินอสังหาริมทรัพยอาจรวมถึงราคาประเมินทางราชการ 

ท่ีกรมธนารักษจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเพ่ือใชเปนฐานคํานวณภาษีตาม 

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มีการสรางเนื้อหาดานงานวิจัย และวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมิน 

สถานการณและแนวโนมของราคาอสังหาริมทรัพย พยากรณอุปสงค อุปทานราคาซ้ือขายของอสังหาริมทรัพย 

เผยแพรและใหบริการขอมูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวกับขอมูลประเมินราคาอสังหาริมทรัพย มีการวิเคราะหขอมูล 

เชิงพ้ืนท่ีดวยการบูรณาการขอมูลดานแผนท่ีกับขอมูลตาง ๆ โดยสรางรูปแบบเนื้อหาไดตามความตองการของ 

ผูใชบริการ รองรับการเชื่อมตอดวยการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ไดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงประกอบดวย 

ฐานขอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินและสถานท่ีสําคัญ ขอมูลแปลงท่ีดินท่ีราชพัสดุ ขอมูลรูปแปลงท่ีดินท่ีไดรับ 

การเชื่อมโยงจากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐท่ีครอบครอง ขอมูลทะเบียนท่ีดิน ขอมูลราคาซ้ือขายจดทะเบียนจาก 

กรมท่ีดิน และขอมูลราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสรางและหองชุด เปนตน 

3.1.2 วัตถุประสงค  

         (1) เพ่ือรวบรวมฐานขอมูลดานท่ีราชพัสดุ ดานประเมินราคาทรัพยสิน ดานเหรียญกษาปณและ 

บริหารเงินตรา และดานทรัพยสินมีคาของแผนดิน ตามภารกิจของกรมธนารักษ สําหรับจัดทําฐานขอมูล 

ขนาดใหญ (Big Data)  

  (2) เพ่ือบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 

ดิจิทัล (Digtal Economy) และนโยบายดานเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของรัฐบาล  

  (3) เพ่ือบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) 

3.2 เปาหมาย  

3.2.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) มีฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) รวมถึงมีระบบภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหดานอสังหาริมทรัพย โดยมีผลผลิตดังนี้   
                      (1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหนวยงานภาครัฐท่ีมีการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงและบูรณาการ 
ขอมูลรวมกัน จํานวน 10 หนวยงาน 

         (2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแบบจาํลองจํานวน 5 แบบจําลอง 
3.2.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและสถาบันการเงินของรัฐ 

สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน รวมถึงภาคประชาชนสามารถนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

3.2.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด  

  (1) มีเทคโนโลยีดานตาง ๆ เพ่ือรองรับงานดานศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ 

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

  (2) สามารถสรางการบูรณาการขอมูลรวมกัน และเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ 

ของรัฐ  
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  (3) มีการสนับสนุนการวิเคราะหประเมินราคาทรัพยสินดวยเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล โดยใช 

ฐานขอมูลขนาดใหญมาทําการวิเคราะหและกําหนดราคาประเมินท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุด  

  (4) การดําเนินงานของศูนยบริหารจัดการราคาประเมินทรัพยสินแหงชาติ สามารถตอบสนอง 

ตอนโยบายของรัฐบาลในดานตาง ๆ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วัดผลสําเร็จของงานโดยสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย คาเปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนหนวยงานท่ีมีการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลรวมกัน จํานวน 10 หนวยงาน 
คาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวนแบบจําลองเพ่ือใชในการประเมินราคาทรัพยสิน จํานวน 5 แบบจําลอง 

3.2.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน หนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ/ประชาชน 
3.3 พ้ืนท่ีดําเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ ประเทศ  
 3.3.2 รายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/กองมาตรฐานการประเมิน 

ราคาทรัพยสิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในกรมธนารักษ 

3.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนนิงาน 

3.4.1 วันท่ีเริ่มตนโครงการ  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
3.4.2 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565 

4. กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประสานงานและสรางความรวมมือ 
ระหวางหนวยงาน 

        

2. ศึกษาโครงสรางฐานขอมูล 
เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลระหวางกัน 

        

3. เช่ือมโยงขอมูลผานระบบ 
ศูนยบริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพยสินแหงชาต ิ

        

4. ตรวจสอบผลสําเร็จของ 
การเช่ือมโยงและรายงานผล 

        

1. รวบรวมและศึกษารูปแบบ
ขอมูลเพ่ือนํามาพัฒนาแบบจาํลอง
เพ่ือใชในการประเมนิราคาทรัพยสนิ 

        

2. ศึกษาและพัฒนาแบบจําลอง
เพ่ือใชในการประเมินราคาทรัพยสิน 

        

3. ทดสอบการใชแบบจําลอง 
เพ่ือใชในการประเมนิราคาทรัพยสนิ 

        

4. นําแบบจําลองไปใชประเมิน
ราคาทรัพยสิน 
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5. งบประมาณ 

5.1 แหลงเงิน  

5.1.1 เงินงบประมาณแผนดิน 

(1) งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง 200,000 บาท   

(2) งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน -       

5.1.2 เงินรายไดของหนวยงาน - 

5.1.3 เงินกู 

(1) เงินกูภายในประเทศ - -       

(2) เงินกูจากตางประเทศ - 

5.1.4 งบประมาณจากแหลงอ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงินบริจาค เปนตน) 

(1) ท่ีมาของงบประมาณ - 

(2) จํานวนงบประมาณ - 

5.1.5 รวมวงเงินงบประมาณท้ังหมด 200,000 บาท 

5.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 30,000 30,000 40,000 0 100,000 

ปงบประมาณ 2565 30,000 30,000 40,000 0 100,000 

 

รวมงบประมาณจากแผนการใชจายท้ังหมด 200,000 บาท  

 

…………………………………………………………………….. 
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แผนกําหนดและพัฒนาผลิตภัณฑดิจิทัล 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจ  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว นางสาวธนัญชนก  ดาบทอง    โทรศัพท 0928927774 
โทรสาร 02-258-8548     E-mail address  kkanlaya12345@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันรายไดของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมา จากการจําหนายผลิตภัณฑสลากเพียง

อยางเดียวในขณะท่ีพฤติกรรมของ  ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูบริโภคมีความตองการและมี
ทางเลือกไดอยางหลากหลาย ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจองคกรดํารงอยูไดอยางยั่งยืน สามารถนําสง
รายไดใหรัฐอยางตอเนื่อง จําเปนตองมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบริการและเปนการดําเนินการตาม 
พ.ร.บ.สํานักงาน สลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 และแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ พิจารณากําหนด
ประเภทหรือและรูปแบบสลากกินแบงรัฐบาล และตองจัด ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม จนนําไปสูการมีผลิตภัณฑและชองทางการใหบริการในการสราง รายได
ใหกับสํานักงานฯ อยางตอเนื่อง   

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือใหผลิตภัณฑและชองทางการใหบริการท่ีเหมาะสมกับสภาวการณแขงขันและแนวโนมพฤติกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคในปจจุบัน  

4. ผลผลิต (Output)    
จําหนายผลิตภัณฑดิจิทัลออกสูตลาด  

ผลลัพธ (outcome)   
สามารถสรางรายไดใหกับสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอยางตอเนื่อง  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ความสําเร็จของการมีรายไดจากผลิตภัณฑภายใน เดือนกันยายน 2564                             

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีผลิตภัณฑดิจิทัลท่ีตอบสนองความตองการผูบริโภค  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ลูกคา ประชาชนผูซ้ือผลิตภัณฑของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564          
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8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               -  ประเด็น 
                      -  1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
                             -  1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ  8,500,000  บาท 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
☐    อ่ืนๆ โปรดระบุ 

งบประมาณของสาํนักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวนเงิน  8,500,000 บาท 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 3,400,000 5,100,000 0 0 8,500,000 

รวมท้ังส้ิน 8,500,000 

 

…………………………………………………………. 
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แผนบริการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคาร 
 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจ  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวธนัญชนก  ดาบทอง    โทรศัพท 092-892-7774 
โทรสาร 02-258-8548     E-mail address  kkanlaya12345@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาระบบการจายเงินรางวัลแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ตามแผนบริการโอนเงินรางวัลผาน
บัญชีธนาคารของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ประจําป 2564 เปนการปรับปรุงระบบบริการภาครัฐ
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดอยางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใชเอกสาร 
สอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนินงานของสํานักงานฯ ท่ีมุงเนนเพ่ิมศักยภาพองคกรดานนวัตกรรม
ผลิตภัณฑและบริการท่ีทันสมัย มุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง  

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือพัฒนาบริการจายเงินรางวัลทางอิเล็คทรอนิกส เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินรางวัลและ
ตอบสนองความตองการของลูกคา  

4. ผลผลิต (Output)    
มีระบบการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคารไดรับการพัฒนาแลวเสร็จอยางนอย 1 ธนาคาร  

ผลลัพธ (outcome)   
มีระบบการโอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคารมีความสะดวก รวดเร็ว  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
รอยละ 100 ของความสําเร็จของการมีระบบการ โอนเงินรางวัลผานบัญชีธนาคารอยางนอย 1 ธนาคาร  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการข้ึนเงินรางวัลไดท่ัวประเทศไมตองเสียเวลาเดินทางมารับท่ีสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
ลูกคา ประชาชน ไดรับความสะดวก ผูมาข้ึนเงินรางวัลจากท่ัวประเทศไมตองเดินทางมาข้ึนเงินรางวัล ณ 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564          
  

- 231 -



8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               -  ประเด็น 
                      -  1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
                             -  1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช 

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง) 

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   - 

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ   - 

 

……………………………………………………. 
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แผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer) 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ สํานักพัฒนาธุรกิจ  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาวธนัญชนก  ดาบทอง    โทรศัพท 092-892-7774 
โทรสาร 02-528-8548     E-mail address  kkanlaya12345@gmail.com  

2. หลักการและเหตุผล 
องคกรมีการประยุกตและปรับใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยท่ีแผนพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล (GLO Smart Officer) จะเปนการเตรียมความพรอมดานบุคลากรขององคกรเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานรูปแบบใหมใหมากข้ึน   

3. วัตถุประสงค    
เพ่ือกําหนดแผนงานในการมุงเนนการสรางทักษะ ความรูและวัฒนธรรมของบุคลากรในดานการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความเหมาะสมกับทิศทางการดําเนินงานขององคกรในระยะยาว  

4. ผลผลิต (Output)    
คะแนนการทดสอบความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลลัพธ (outcome)   
บุคลากรมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมรรถนะดิจิทัล  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
สัดสวนพนักงานท่ีผานการทดสอบความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยรอยละ 50  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
บุคลากรของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี
ความเหมาะสมกับทิศทางการดําเนินงานขององคกรในระยะยาว  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
พนักงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทุกระดับ  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  
        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               -  เปาหมาย 
                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
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        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               -  ประเด็น 
                      -  5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
                             -  5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................750,000................ บาท  ประกอบดวย 
กรณีใชงบประมาณจากแหลงอ่ืน  
    อ่ืนๆ โปรดระบุ  

งบประมาณของสาํนักงานสลากกินแบงรัฐบาล จํานวนเงิน …….750,000…….. บาท  
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 187,500 187,500 187,500 187,500 750,000 

รวมท้ังส้ิน 750,000 

 

 

…………………………………………… 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว อัญจนา  วงศสวาง    โทรศัพท 022717999 
โทรสาร      -                                    E-mail address  
anchana@pdmo.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 กําหนดใหมีการ

ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชจายเงินกู และระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
และกํากับการบริหารหนี ้สาธารณะวาดวยหลักเกณฑการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ขอ 19 
กําหนดใหรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ซ่ึง สบน. เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดหา
แหลงเงินกูใหกับโครงการตางๆ ท่ีเปนการลงทุนของภาครัฐ จึงตองกํากับดูแลการบริหารจัดการโครงการท่ี
ใชเงินกูใหมีความโปรงใส มีประสบการณในการดําเนินการ เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการกูกอง โดย 
สบน. จะดําเนินการติดตามการเบิกจายโครงการท่ีใชเงินกูดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน การติดตาม
ความคืบหนาการดําเนินโครงการ และประเมินผลโครงการเงินกูเพ่ือวัดความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคมของโครงการท่ีใชเงินกู ประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน  

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือติดตามความกาวหนาของโครงการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
2) เพ่ือประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการท่ีใชเงินกู ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน  

4. ผลผลิต (Output)    
 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกูท่ีอยูในแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ

ประจําปงบประมาณตอคณะกรรมนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เพ่ือ
ทราบ     

ผลลัพธ (outcome)   
ผลการประเมินโครงการเงินกูไปใชในการกําหนดทิศทางหรือนโยบายการลงทุนของ

ประเทศและใชในการพิจารณาประกอบการวิเคราะหโครงการเงินกูไดอยางรอบคอบ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ความสําเร็จของการติดตามและประเมินโครงการเงินกูท่ีอยูในแผนการติดตามและประเมินผล

โครงการประจําปงบประมาณ  

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) มีการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการและประเมินโครงการเงินกูท่ีอยูในแผนการ

ติดตามและประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ 
2) รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกูครบถวนตามแผนท่ีกําหนดไว   
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6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
1) รัฐบาล 2) รัฐวิสาหกิจ และ 3) กรุงเทพมหานคร  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ       
                   ปงบประมาณ 2564 :      1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564     
                    ปงบประมาณ 2565 :      1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565        

8. ความสอดคลอง 
 8.1  เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

   การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

 8.2  ยุทธศาสตรชาติ  
  8.2.1 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                         1) เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเรว็ โปรงใส 
                     2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและ
เปนระดับแนวหนาของภูมิภาค 
     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติใน
ทุกระดับ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย  
 

 8.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
  1) เปาหมายรวมท่ี ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบ
ไดกระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
  2)  ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  3)  เปาหมายท่ี 5  รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  4) แนวทางการพัฒนา  หัวขอท่ี 3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม  

หัวขอยอย 3.1.1) การพัฒนาดานการคลัง  
          1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร

งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของ
ประเทศ 

 

 8.4  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ    การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ     

 8.5  นโยบายรัฐบาล  ไมมีขอมูล   

 8.6  แผนของหนวยงาน  แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป) พ.ศ. 2560-2564    
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกูใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
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9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ............. 1,512,800................... บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     

          ☑    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 1,512,800........ บาท  

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2564 189,100 189,100 189,100 189,100 756,400 

ปงบประมาณ 2565 189,100 189,100 189,100 189,100 756,400 

รวมท้ังส้ิน 1,512,800 
 
 

............................................................. 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ (IIPM) 
ระยะที่ 4 

 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

1. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

ผูติดตอประสานงาน (Contact Person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว อัญจนา  วงศสวาง    โทรศัพท 022717999 
โทรสาร      -                                    E-mail address  anchana@pdmo.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวย สบน. เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการจัดหาแหลงเงินกูใหกับโครงการตางๆ ท่ีเปนการลงทุนของภาครัฐ 
ซ่ึ งตองกํากับดูแลการบริหารจัดการโครงการท่ีใช เ งินกู ให มีความโปรงใส  มีประสบการณใน 
การดําเนินการ เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการกูมาไวลวงหนา โดย สบน. จะดําเนินการติดตามการ
เบิกจายโครงการท่ีใชเงินกูดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน จึงตองมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ  
ท่ีเก่ียวของกับโครงการอยางเปนระบบ และมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงินแบบ
ทันที (Real Time) การดําเนินงานดังกลาวจําเปนตองนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยพัฒนาการ
ดําเนินงานของ สบน . ใหเกิดความคลองตัว ลดข้ันตอน และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี  

3. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารโครงการลงทุนภาครัฐและโครงการเงินใหกูตอ รวมถึง

การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ิมประสบการณในการจัดทําแผนระดมทุน และการพิจารณา
โครงการลงทุนเพ่ือเตรียมการในการนําเสนอเขาบรรจุแผนบริหารหนี้สาธารณะอยางเปนระบบ  

2) เ พื ่อ เ พิ ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของ สบน . โดยสรางระบบ
ฐานขอมูลผู ท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงไดงาย และสะดวกตอการสืบคนขอมูล  

3) เพ่ือชวยติดตามความกาวหนาของโครงการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคไดดีข้ึน  
4) เพ่ือชวยประเมินความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการท่ีใชเงินกู   

4.  ผลผลิต (Output)    
สบน. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการโครงการลงทุน

ภาครัฐ  

ผลลัพธ (outcome)   
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ (IIPM) สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐได  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
ความสําเร็จของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ (IIPM)          

ที่สามารถอํานวยความสะดวกในการทํางาน ความถูกตองของขอมูล และใชขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานสรุป
ภาพรวมโครงการลงทุนได 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) สบน. สามารถติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการและประเมินโครงการการลงทุน        

ดานโครงสรางพ้ืนฐานทุกสาขาผานทาง Web Applications   
2) สามารถออกรายงานการประเมินผลโครงการตามรูปแบบตางๆ ในระบบสารสนเทศใหใชงาน

ไดงาย รวดเร็วและถูกตอง  
3) กํากับดูแลบริหารจัดการโครงการเงินกูใหมีความโปรงใส โดยดําเนินติดตามการเบิกจาย          

ใหเปนไปตามแผน  

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
1) รัฐบาล 2) รัฐวิสาหกิจ และ 3) กรุงเทพมหานคร  

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ        1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565          

8. ความสอดคลอง 

 8.1  เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

   การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

 8.2  ยุทธศาสตรชาติ  
  8.2.1 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                1) เปาหมายท่ี 2.1  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม   
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

                  2) ประเด็นท่ี 2  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

                        - หัวขอท่ี 2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติใน 
ทุกระดับ  

 8.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
  1) เปาหมายรวมท่ี 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
  2) ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  3) เปาหมายท่ี 5  รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  4) แนวทางการพัฒนา  หัวขอท่ี 3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม  

หัวขอยอย 3.1.1) การพัฒนาดานการคลัง  
          1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร

งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของ
ประเทศ 

 8.4  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ    การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ     

 8.5  นโยบายรัฐบาล  ไมมีขอมูล   
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 8.6   แผนของหนวยงาน  แผนยุทธศาสตรของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ป) พ.ศ. 2560-2564    
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกูใหเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ 

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................3,221,500................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     

 ☑    งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง จํานวนเงิน ....... 3,221,500........ บาท  

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปงบประมาณ 2565 0 947,500 947,500 1,326,500 3,221,500 

รวมท้ังส้ิน 3,221,500 

 
…………………………………………………….. 
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โครงการศุลกากรคุณธรรม 
 

สวนท่ี 1 ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตางๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตรชาติ :  

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต                

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :  

ประเด็น (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เปาหมายแผนยอย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความ
ใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 

แผนการปฏิรูปประเทศ :  
ดานการบริหารราชการแผนดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง 
พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพ่ือสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับกําลังคน
ภาครฐั (New Mindsets and Skillsets) 

แผนงานท่ี 4 สรางวัฒนธรรม คานิยม และอุดมการณสําหรับการเปนเจาหนาท่ีภาครัฐ 
ยุคใหมอยางตอเนื่อง 
- จัดหลักสูตรผูนําคุณธรรมท่ีเปนตัวอยาง 
- จัดกิจกรรมท่ีเนน การเปลี่ยนแปลงในระดบัพฤติกรรม ท่ีเปนรูปธรรม 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ดานการปองปราม 
กลยุทธท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลย 
ไมดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  

- ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีของรัฐมีคุณธรรมความซ่ือตรง (Integrity) โดยเนนความซ่ือตรง  
ตอหนาท่ี (ซ่ือสัตยสุจริต วิริยะอุตสาหะ ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายอยางดีท่ีสุด)  
และซ่ือตรงตอประชาชน 

กลยุทธ ท่ี 5 ใหเจาพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหนาท่ีท่ีไดรับโดยไมคํานึงถึง 
อามิสสินจาง  
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- หนวยงานของรัฐทุกหนวยตองปลุกจิตสํานึก จิตบริการใหกับเจาพนักงานของรัฐ 
และเนนย้ําใหตระหนักวา งานบริการประชาชนเปนหนาท่ี 
- ใหทุกหนวยงานของรัฐประกาศนโยบายไมรับประโยชนใดๆ จากการปฏิบัติหนาท่ี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 :  
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  

3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล :  

กฎหมายท่ีเก่ียวของ :     - 

 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ :     - 

แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารจัดการองคกร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5.๓ เสริมสรางความโปรงใสในองคกร 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไป 

หนวยงานรับผิดชอบ:  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
1)  ภายใตแผนงาน :   - 

 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 
 3) วิธีการดําเนินงาน :   ดําเนินการเอง  จัดจาง  ท้ังดําเนินการเองและจัดจาง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)              - ไมมี - 

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 
ชื่อ-นามสกุล :  นางนันทฐิตา  ศิริคุปต                                               
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) :  100442@customs.go.th                                                                                            
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) :   -  
โทรศัพท :  0 2667 7000 ตอ 20-7094                                                                                      
โทรสาร :  0 2667 6292                                                                                       

2.3 ผูประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิสูตร  สงิหสงา        
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) :  106018@customs.go.th                                        
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) :   - 
โทรศัพท :    0 2667 7000 ตอ 20-7788                                                                                      
โทรสาร :     0 2667 6919         
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สวนท่ี 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันท่ีเริ่มตนโครงการ :   ตุลาคม  2563 

วันท่ีสิ้นสุดโครงการ :    กันยายน 2564            

3.2 รายละเอียดโครงการ 

1) หลักการและเหตุผล :  
ดวยคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใตวิสัยทัศน
ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ซ่ึงเปนไปตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption C.C. 2003) (UNCAC 2003) ในสวนราชการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ไดใหนโยบายวากระทรวงการคลังจะเปนกระทรวงท่ีปลอดจากการทุจริต 
เปนกระทรวงแรก โดยมอบหมายใหกรมศุลกากรเปนกรมนํารองในการสรางความโปรงใส ปราศจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ ในการนี้อธิบดีกรมศุลกากร ไดมอบหมายใหสํานักทรัพยากรบุคคล เปนเจาภาพ
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการสรางมาตรการลดปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในกรมศุลกากร 

 กลุมคุมครองและสงเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี 
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ 17 (5) การดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวล
จริยธรรมนี้ หรือตามท่ีหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ไดดําเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม ตามแนวทางการสรางองคกรคุณธรรม 
ของศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ท้ังนี้ การดําเนินโครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจําป  2563 ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินกิจกรรมให มีความสอดคลอง 
กับสถานการณ และเปนการดําเนินงานตอเนื่องตามแนวทางการสรางองคกรคุณธรรมดังกลาว  

2) วัตถุประสงค : 
- เพ่ือสรางการรับรูมาตรฐานการปฏิบัติงานดานองคกรคุณธรรมของเจาหนาท่ีศุลกากรในทุกระดับ 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- เพ่ือเสริมสรางทัศนคติใหปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต รักษาวินัยและความถูกตอง โดยยึด
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนท่ีตั้ง  

- เพ่ือขับเคลื่อนหนวยงานของกรมศุลกากรใหดําเนินกิจกรรมภายใตแนวทางองคกรศุลกากรคุณธรรม 
- เพ่ือยกระดับการยอมรับของผู มีสวนเก่ียวของและภาคประชาสังคม ในดานความโปรงใส 
ในการใหบริการ 
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3) เปาหมาย 

  ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) :   
กรมศุลกากรมีคูมือ “การดําเนินงานองคกรศุลกากรคุณธรรม” เพ่ือเปนการเผยแพรแนวทาง 
การขับเคลื่อนองคกรศุลกากรคุณธรรม    

ข. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) :  
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของกรมศุลกากร รับรูมาตรฐานการปฏิบัติงานดานองคกร
ศุลกากรคุณธรรมในทิศทางเดียวกัน 

  ค. ผลท่ีคาดวาจะเกิด :  
ผูมีสวนเก่ียวของและภาคประชาสังคมใหการยอมรับดานความโปรงใสในการใหบริการ 
ของเจาหนาท่ีศุลกากร 

  ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/ 4 ระดับ 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดระดับคะแนนเปน  1 -  5 พิจารณาจากความคืบหนาของกิจกรรม หรือ ข้ันตอน 
ดําเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

ระดับ
คะแนน 

ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย 

1 ดําเนินการขออนุมัติโครงการฯ 
2 ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานใหทุกสวนราชการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

โครงการ 
3 สวนราชการในสังกัดกรมศุลกากรดําเนินกิจกรรมองคกรคุณธรรมตาม คู มือ 

“ศุลกากรคุณธรรม” พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานรอบท่ี 1 (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564) และรอบท่ี 2 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

4 ดําเนินการประเมิน คัดเลือก และประกาศยกยองสวนราชการท่ีมีความพรอมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม 

5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ  

 

  จ. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน : ผูประกอบการนําเขา - สงออกสินคา/ประชาชน 

 4) พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุมจังหวัด    จังหวัด    อําเภอ    ตําบล    หมูบาน 
       อ่ืนๆ              - ไมมี - 

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ : สวนราชการทุกแหงของกรมศุลกากร 
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สวนท่ี 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กลุมคุมครองและสงเสริม
จริยธรรม กบท. ดําเนินการ 
ขออนุมัติโครงการฯ 

            

2. กลุมคุมครองและสงเสริม
จริยธรรม กบท. จัดทําหนังสือ
ชี้แจงข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินงานใหทุกสวนราชการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ 

            

3. สวนราชการในสังกัดกรม
ศุลกากรดําเนินกิจกรรมองคกร
คุณธรรมตาม คูมือ “ศุลกากร
คุณธรรม” พรอมท้ังรายงานผล
การดําเนินงานรอบท่ี 1 (ตุลาคม 
2563 – มีนาคม 2564)  
และรอบท่ี 2 (เมษายน 2564 – 
กันยายน 2564) 

            

4. กลุมคุมครองและสงเสริม
จริยธรรม กบท. จัดทําหนังสือ
แจงการประเมิน คัดเลือก  
และประกาศยกยองสวนราชการ 
ท่ีมีความพรอมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามแนวทางศุลกากร
คุณธรรม 

            

5. กลุมคุมครองและสงเสริม
จริยธรรม กบท.สรุปผล 
การดําเนินงานโครงการฯ  
เสนอกรมฯ  

            

 
 

สวนท่ี 5 งบประมาณ 
 

- ไมใชงบประมาณ - 
_________________ 
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โครงการเช่ือมโยงการนําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา 
ดวยเคร่ือง x-Ray/CCTV มาใชในการตรวจปลอย 

 

สวนท่ี 1 ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตางๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1    
 แผนยุทธศาสตรชาติ :  

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร 4.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

4.7.3 การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร 4.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

4.2.1 การแกไขปญหาความม่ันคงในปจจุบัน 

1.2 แผนระดับท่ี 2 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ :    
 ประเด็น (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เปาหมาย กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนาประเทศ 
อยางเทาเทียมและเปนธรรม 
 แผนยอย การพัฒนากฎหมาย 

เปาหมายแผนยอย การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 
ท่ัวถึง ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบังคับใชกฎหมายโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 
ในกระบวนการบังคับใชกฎหมาย 

ประเด็น (1) ประเด็นความม่ันคง 
เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
 แผนยอย การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

เปาหมายแผนยอย ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความม่ันคง
ทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ มุงเนนใหเกิดการ
บริหารจัดการขอมูล การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย การบูรณาการการทํางาน การ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการแสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ ท่ีพรอม
รองรับปญหาไดทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดําเนินการท่ีสําคัญ 
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แผนการปฏิรูปประเทศ : 
ดานกฎหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 มีกลไกสงเสริมการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. จัดใหมีกลไกกําหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีควบคุม กํากับดูแล 
และบังคับการ ใหเปนไปตามกฎหมาย นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 

- มีการกําหนดกลไกใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีควบคุม กํากับดูแล 
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย พิจารณาใหมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีตาง ๆ 
มาใชในดําเนินการเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ 

ดานการบริหารราชการแผนดิน 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทยชีวิตประชาชน 
กลยุทธท่ี 3 ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการท่ีเร็วข้ึน งายข้ึนและถูกลง (Faster, 
Easier and Cheaper)         
แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวก 
แกประชาชน เร็วข้ึน งายข้ึน และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper) 

- ปรับปรุงกระบวนการและลดข้ันตอนการใหบริการท่ีกระทบตอชีวิตและความเปนอยู 
ของประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกและ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงาน  และการบริหารราชการ 

- พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 :  - 

 แผนความม่ันคงแหงชาติ :  -  

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล : - 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของ :  
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560    

 มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ : - 

แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรใหมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
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สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไป 

หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยประมวลขอมูลการขาวทางศุลกากร (ศปข.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน 
 1) ภายใตแผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 
 3) วิธีการดําเนินงาน :   ดําเนินการเอง  จัดจาง  ท้ังดําเนินการเองและจัดจาง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี) .................................................................................................. 

2.2 ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยฤทธิ์ แพทยสมาน 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) :  98000000@customs.go.th 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) :  - 

 โทรศัพท :  0 2667 7000 ตอ 20-7124 
โทรสาร : - 

2.3 ผูประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอธิวัฒน  ลิปภานนท 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (หนวยงาน) :  108470@customs.go.th   
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (สํารอง) :  - 
โทรศัพท :  0 2667 7000 ตอ 20-6853  
โทรสาร :  -  
 

สวนท่ี 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันท่ีเริ่มตนโครงการ :  ตุลาคม 2563 
 วันท่ีสิ้นสุดโครงการ  :  กันยายน 2564 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาพปญหาปริมาณการคาระหวางประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหกรมศุลกากร
ไมสามารถทําการตรวจสอบสินคาท่ีมีการนําเขาหรือสงออกในทางกายภาพ (Physical Inspection) 
ไดอยางครบถวนทุกรายเหมือนดังท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีต กอปรกับสถานการณกอการรายระหวาง
ประเทศไดทวีความรุนแรงข้ึนเปนลําดับ กรมศุลกากรจึงจําเปนตองทําการคัดเลือกตรวจสอบสินคา 
ในรายท่ีมีความเสี่ยงสูงแทนการตรวจสอบสินคาทุกราย และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหลายชนิดมาชวย
สนับสนุนการตรวจสอบสินคา ใหมีความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ควบคูไปกับความถูกตองแมนยํา 
และเสริมสรางความปลอดภัยใหกับกระบวนการขนสงสินคา ปจจุบันกรมศุลกากรมีเครื่อง x-Ray  
ตามโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคา ดวยเครื่องเอกซเรยระยะท่ี 1 - 5 จํานวน
ท้ังสิ้น 29 เครื่อง นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมศุลกากรยังไดรับวงเงินกูจํานวน 1,318 
ลานบาท จากกระทรวงการคลัง เพ่ือนํามาใชในการจัดหาเครื่องเอกซเรย ซ่ึงเปนโครงการฯ ในระยะท่ี 
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6 ในขณะท่ีกรมศุลกากรยังไดรับวงเงินกูจากกระทรวงการคลังจํานวน 1,199 ลานบาท เพ่ือนํามาใช
ในการจั ดหาระบบ  CCTV เ พ่ื อทดแทนระบบ เดิ ม ท่ี สัญญาการ ใช บริ ก า ร  ได สิ้ น สุ ดล ง 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนั้น จึงเปนชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมของกรมศุลกากรในการพิจารณา
ทบทวนกระบวนการใชงานเทคโนโลยี x-Ray และ CCTV ใหสามารถนํามาบูรณาการการทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําเปนโครงการเชื่อมโยงนํา x-Ray และ CCTV มาใช 
ในการตรวจปลอย 

2) วัตถุประสงค :  
 - เพ่ือใหการตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ 

- ปกปองสังคมจากสินคาท่ีเปนอันตรายตอชีวิต สุขภาพ หรือทรัพยสิน 

3) เปาหมาย 
  ก. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีระบบ x-Ray ท่ีชวยในการตรวจสอบสินคา รองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  
- มีระบบ CCTV ใชงานทดแทนระบบเดิมท่ีสัญญาสิ้นสุดลงในป 2558 (โครงการระยะท่ี 3) 
- สามารถเชื่อมโยงระบบ x-Ray และ CCTV ใหใชงานรวมกันได 

  ข. เปาหมายเชงิผลลัพธ (Outcome) :  
- การตรวจสอบสินคามีความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ความถูกตองแมนยําและเสริมสราง 

ความปลอดภัยใหกับกระบวนการขนสงสินคามากยิ่งข้ึน 
- การปกปองสังคมจากสินคาท่ีเปนอันตรายตอชีวิต สุขภาพ หรือทรัพยสินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ค. ผลท่ีคาดวาจะเกิด :  
- สัดสวนการจับกุมผูกระทําความผิดจากระบบ Profile เพ่ิมข้ึน 
- จํานวนรายการจับกุมดานการปกปองสังคมเพ่ิมข้ึน 
- ความกังวลของผูท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยทางรังสี 
- ภาระในการจัดหางบประมาณเพ่ือนาํมาบํารุงรักษาระบบ x-Ray โครงการระยะท่ี 6 และ CCTV 

 ง. ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
- รางระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบ x-Ray/CCTV, VIS, LPRs 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- สรุปและประกาศใชระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบ x-Ray /CCTV , VIS , LPRs 
- นําระบบตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่อง เครื่อง x-Ray/ CCTV, VSI, LPRs มาบูรณาการ
เพ่ือใชในการตรวจปลอย 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดระดับคะแนนเปน 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหนาของกิจกรรม หรือข้ันตอน 
การดําเนินงานตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ ์
ตามเปาหมาย 
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  ระดับคะแนน ความคืบหนาของกิจกรรม/เปาหมาย 

๓ มีผลการศึกษา วิเคราะห แนวทางปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอยสินคา 
ดวยระบบ x-Ray/CCTV , VIS , LPRs  

5 รางระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอยสินคาดวยระบบ x-Ray/CCTV , 
VIS, LPRs พรอมดําเนินการรับฟงความคิดเห็น 

  จ. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน : ประชาชนท่ีมาใชบริการ/ ผูประกอบการ 

 4) พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุมจังหวัด    จังหวัด    อําเภอ    ตําบล    หมูบาน 
   อ่ืนๆ  
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินการ : ดานศุลกากร/สํานักงานท่ีมีการตรวจปลอยสินคา 

สวนท่ี 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา วิเคราะห แนวทางปฏิบัติ
สําหรับการตรวจปลอยสินคาดวย
ระบบ x-Ray /CCTV , VIS , LPRs 
เพ่ือนําไปจัดทํารางปฏิบัติสําหรับการ
ตรวจปลอยสินคา 

            

2. รางระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจ
ปลอยสินคาดวยระบบ x-Ray /CCTV, 
VIS, LPRs พรอมดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นเพ่ือนําไปปรับปรุงราง
ระเบียบปฏิบัติสําหรับการตรวจปลอย
สินคา 

            

 
 
สวนท่ี 5 งบประมาณ 

งบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 1,220,824,678.47 บาท  
และไมมีการใชงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แหลงเงิน  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผนดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหนวยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผานหนวยงานอ่ืน   
2. เงินรายไดของหนวยงาน   
3. เงินกู   
    ก. เงินกูภายในประเทศ   
    ข. เงินกูตางประเทศ 1,220,824,678.47 โครงการเงินกูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจ 

และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
(Development Policy Loan : 
เงินกู DPL) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
_______________________ 
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โครงการพัฒนาระบบศูนยกลางการเช่ือมโยงขอมูล ดานการขนสง และโลจิสติกส 
ของประเทศ ผานระบบ National Single Window (NSW) 

 

                   โครงการตอเนื่อง                  โครงการใหม 

(1) หนวยงานรับผิดชอบ กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)  กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 

(2) ผูติดตอประสานงาน (contact person)  

ช่ือ-นามสกุล นางสาว จรวยพร    พวงกลัด    โทรศัพท 0 2667 7000 ตอ 20-5434 
E-mail address  jaruaypron_pu@customs.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามเปาหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ภายใต
แผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ท่ีกลาวถึงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกสใหมีมาตรฐานเดียวกันตามแบบสากล และสรางความ
รวมมือในการอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางกันในภูมิภาคใหสะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด เปน
ศูนยกลางการประสานงาน ออกแบบ พัฒนาระบบการใหบริการ ระบบเชื่อมโยงขอมูล การนําเขา สงออก 
และโลจิสติกสของในประเทศ และตางประเทศ และการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ จึงมีแนวความคิด  ในการพัฒนาระบบศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูลดานการขนสง และ 
โลจิสติกสท่ีเก่ียวของกับการนําเขา-สงออกแบบบูรณาการของประเทศ ไดแก ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ 
และทางรถไฟ รวมถึงชองทางการคา ผานดานชายแดน ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ National 
Single Window (NSW) ท้ังรูปแบบ G2G B2G และ B2B รวมท้ังจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง สําหรับการ
วิเคราะหประมวลผลขอมูลท่ีเปนประโยชน ซ่ึงจะเปนการชวยผลักดันการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
สงเสริมใหประเทศมีศักยภาพ  การแขงขันท่ีสูงข้ึนไดอีกทางหนึ่ง   

3. วัตถุประสงค    
1. เพ่ือปรับลดกระบวนการ และขอมูลท่ีซํ้าซอนในการนําเขา สงออกสินคา และโลจิสติกสของประเทศ 
ดวยการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
2. เพ่ือบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการเชื่อมโยงขอมูลดานการ
ขนสง และโลจิสติกสในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
3. อํานวยความสะดวกในข้ันตอนการชําระเงินท่ีเก่ียวของกับการนําเขา สงออกสินคา และโลจิสติกสใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
4. สรางระบบฐานขอมูลกลางสําหรับการวิเคราะหประมวลผลขอมูลท่ีเปนประโยชน อยางมีประสิทธิภาพ  

4. ผลผลิต (Output)    
ระบบศูนยกลางการเชื่อมโยงขอมูล ดานการขนสง และโลจิสติกสของประเทศ ผานระบบ National 
Single Window (NSW)    

ผลลัพธ (outcome)   
อํานวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพ ดานการขนสง และโลจิสติกสของประเทศ  

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
พัฒนาระบบฯ แลวเสร็จตามกําหนด 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพ่ิมความความสะดวก รวดเร็ว ใหกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน ผูนําเขา-สงออก และผูมี
สวนไดสวนเสียในกระบวนการ การนําเขา สงออกสินคา และโลจิสติกส   

6. กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน ผูนําเขา-สงออก และ ผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการ การ
นําเขา สงออกสินคา และโลจิสติกส    

7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคลอง 

8.1 เปาหมายยุทธศาสตรชาติ    

8.2  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  เปาหมาย 

                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส   

        ▸  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  ประเด็น 

                      -  1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

                             -  1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา
ของภูมิภาค    

8.3 ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศดาน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร  

แผนความม่ันคงแหงชาติ ดาน    

8.6 แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

8.7 นโยบายรัฐบาล ดาน   ไมมีขอมูล   

8.8 แผนของหนวยงาน      

9. วงเงินงบประมาณท่ีดําเนินการ   ................0................ บาท   

10. แผนการใชจายเงินงบประมาณ  - 

 
…………………………………………………….. 
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ลําดับ หนวยงาน อักษรยอ

1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สป.กค.
2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร.

3 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สบน.

4 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

5 สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) สพพ.

6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธ.ก.ส.

7 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธสน.

8 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธพว.

9 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธอท.

10 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย บตท.

11 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม บสย.

12 ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ธอส.

13 บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด บสอ.

14 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ธพส.

15 การยาสูบแหงประเทศไทย ยสท.

16 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

17 กองทุนการออมแหงชาติ กอช.

18 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กบข.

19 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.

20 ธนาคารแหงประเทศไทย ธปท.

21 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ก.ล.ต.

22 สถาบันคุมครองเงินฝาก สคฝ.

บัญชีอักษรยอหนวยงาน
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	08 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง
	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa
	และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง)

	09 สตึงบท
	โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5  ราชอาณาจักรกัมพูชา (โครงการสตึงบท)
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	ช่วงเมืองท่าแขก – จุดผ่านแดนบ้านนาเพ้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	13 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
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	………………………………………………………

	16 การรักษาวินัยการคลัง
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	และการรายงานข้อมูลหนี้ (ม.76)

	17 หนี้ด้อยคุณภาพ
	โครงการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย

	18 พื้นที่ส่วนขยายโซน C
	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C

	19 บริหารหลักทรัพย์เชิงรุก
	การบริหารหลักทรัพย์เชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. 2561 – 2564
	(การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจำเป็นในการถือครอง)

	22 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
	23 พัฒนากระบวนการผลิต
	24 อาคารโรงพิมพ์ปรับปรุงภูมิทัศน์
	แผนการดำเนินงานหลักของการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ปรับปรุงภูมิทัศน์
	และการติดตั้งเครื่องจักรของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

	25 พัฒนารัฐวิสาหกิจ
	แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

	26 ร่วมลงทุนและติดตามผลการดำเนินการ
	การจัดทำแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนและติดตามผลการดำเนินการตามแผน

	29 การลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
	การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท

	30 วายุภักษ์ หนึ่ง
	โครงการการเพิ่มมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

	31 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
	32 PGS ระยะที่ 8
	โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS ระยะที่ 8)

	33 TCG 1 Micro Entrepreneurs
	โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3

	34 TCG 3 Start-up
	โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่ (Start-up)  และผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innobiz)

	35 ผู้ประกอบการ SMEs
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้แข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก

	36 BOT 1
	โครงการยกระดับศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ SMEs

	37 SME
	โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	39  เชื่อมไทย เชื่อมโลก
	โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

	40 สินเชื่อต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออก
	โครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย

	41 สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
	โครงการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศด้วยความมั่นใจ

	45 โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
	46 สุขภาพที่ดีของประชาชน
	โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิตเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

	47 ผู้สูงอายุ
	48 ใบยาสูบอย่างยั่งยืน
	โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน 2564 - 2565

	49 กองทุนออมแห่งชาติ
	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนการออมแห่งชาติ

	50 สร้างความตระหนัก
	โครงการการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย
	และการใช้การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต

	51 พัฒนาผลิตภัณฑ์
	โครงการการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็น
	และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น

	54 สถาบันการเงินประชาชน
	โครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน

	55 หนี้นอกระบบ
	56 จดทะเบียนสถาบัน
	58 กู้ยืมเพื่อการศึกษา 64-65
	58 กู้ยืมเพื่อการศึกษา 64
	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ปี 2564)

	58 กู้ยืมเพื่อการศึกษา 65
	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2565)


	59 การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จ
	60 บำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
	61 Dashboard
	62 บ้านล้านหลัง
	โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

	63 ประกันทางสังคม
	แผนปฏิบัติการด้านสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสมาชิก กบข.
	ทุกช่วงวัย (พ.ศ. 2563 - 2565)

	64 Savings Bond
	การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อจำหน่ายให้แก่นักลงทุนรายย่อยและประชาชน
	(Savings Bond)

	65 สิ่งแวดล้อม
	โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิตเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม

	67 โครงสร้างหนี้
	การติดตามสถานะโครงสร้างหนี้เงินกู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  และการให้ความรู้ด้านการบริหารหนี้แก่ อปท.

	69 TICS CLICK
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