
สวนยุทธศาสตรระดับกระทรวง สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
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ของกระทรวงการคลัง

2 ธันวาคม 2565



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของกระทรวงการคลัง 
สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะหาปและรายป  

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ โดยแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ

จัดเปนแผนระดับที่ 3 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปนกลไกของสําคัญ 

ของหนวยงานของรัฐเพื่อใชขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ 

กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเปนกรอบ 

การดําเนินงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหเกิดความสอดคลองและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเปนไปตามยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาระดับชาติตาง ๆ  นอกจากนี้ 

กระทรวงการคลังยังไดคํานึงถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  

ทั้งภายในประเทศและระดับโลก ซึ่งเปนทั้งโอกาสและความทาทายตอการบริหารเศรษฐกิจการคลัง 

ของประเทศ 

กระทรวงการคลังไดมุงเนน ยุทธศาสตรการสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ใหความสําคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 

โดยใชกลไกและเครื่องมือทางการคลังเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการลดความเหลื่อมล้ํา 

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตาง ๆ 

ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย และยุทธศาสตรการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการคลังผานการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการกําหนดนโยบาย 

และการใหบริการแกประชาชน สรางความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งการดําเนินการ

ของกระทรวงการคลังเปนไปตามกรอบการรักษาวินัยทางการคลังภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหสถานะ

ทางการคลังของประเทศมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

กระทรวงการคลังไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการดานตาง ๆ ไวดังนี้ 

วิสัยทัศน “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

พันธกิจ ประกอบดวย 

1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ 

2. บริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ 

3. บริหารการเงินแผนดิน 

4. บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ  
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แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังที่สําคัญ ประกอบดวย 

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น 

และเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ การใชมาตรการภาษี 

ที่ราชพัสดุ และดานศุลกากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคา การลงทุน ในพื้นที่เปาหมาย การใชมาตรการ

การคลังการเงินเพื่อสนับสนุนผูประกอบการในทุกระดับ การผลักดันการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 

ทางกายภาพ การปรับปรุง พัฒนา แกไขกฎหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการสงเสริมสวัสดิการใหแกผูมีรายไดนอยอยางทั่วถึง  

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ ประชาชนมีความพรอมในการเขาสูวัยชรา ประชาชน

และผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่จําเปนเพื่อการประกอบอาชีพ การมีที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน

เปนของตนเอง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ การสงเสริมใหเกิดการถือครองทรัพยสินที่เปนธรรม

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนใหเกิดความเขมแข็ง 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

เพื่อสงเสริมใหกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความทันสมัย ตอบสนองตอ 

ความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกและใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส มีกฎหมาย 

และระเบียบที่เหมาะสม รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี

แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ การปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ใหทันสมัย ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการใหบริการ และการตรวจสอบดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงเสริม

การมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการฐานขอมูล 

และขอมูลขนาดใหญที่มีความทันสมัย และรักษาวินัยทางการคลังในการดําเนินการดานตาง ๆ ภายใตกฎหมาย

ที่เก่ียวของ 
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สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตร ี 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1) ยุทธศาสตรชาติ (หลัก) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

(1) เปาหมาย 

2.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร 

4.1 การเกษตรสรางมูลคา 

4.1.5 เกษตรอัจฉริยะ  

4.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

4.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

4.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 

4.4 โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

4.4.1 เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ 

4.4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4.4.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 

4.4.5 รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

4.5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

1) สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ การลงทุนในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุนในประเทศ

และในภูมิภาค โดยใชมาตรการภาษีและที่ราชพัสดุ 

2) จัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายเพื่อนําไปบริหารประเทศและสนับสนุนการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ 

3) บริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสินของรัฐ 

4) บริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศใหสอดคลองกับสถานะการเงินการคลัง 

ของประเทศ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคํานึงถึงความคุมคา ความสามารถ 

ในการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ใชเงินกู 

เพื่อเปนแนวทางการคัดเลือกโครงการที่จะใชเงินกูในอนาคต 
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5) รัฐวิสาหกิจดําเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งกําหนดทิศทางหลักในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายในบทบาทภารกิจ เพื่อใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตอบสนองตอการบรรลุ

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และแผนพัฒนาประเทศ

ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

6) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ดําเนินการตามแผนธุรกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทย และดําเนินบทบาทการเปนแหลงเงินทุนใหผูประกอบการไทย

ไดอยางเหมาะสม 

7) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการใหเขาถึงตลาดใหมใน

ตางประเทศ ลดอุปสรรคทางภาษ ีรวมถึงผลักดันการใหบริการทางการเงินรูปแบบใหม (New Financial Services) 

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภาค ี

8) พัฒนาเครื่องชี้และแบบจําลองเพื่อการวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจ 

ไดอยางแมนยําและทันเหตุการณ เพื่อเสนอแนะนโยบายดานเศรษฐกิจการคลังใหแกรัฐบาลไดอยางเหมาะสม 

เขาใจสถานะทางเศรษฐกิจของไทยอันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของประเทศ และความสามารถ 

ในการบริหารเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดอยางมีเสถียรภาพ สรางความมั่นคงและสมดุลใหกับเศรษฐกิจไทย

เพื่อรองรับกับสถานการณความไมแนนอนทางเศรษฐกิจไดอยางทันทวงท ี

9) มาตรการสนับสนุนการใชยานยนตไฟฟา ประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต  

ของคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ จะชวยเพิ่มปริมาณความตองการการใชรถยนตไฟฟาในประเทศ 

รวมทั้งชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตไฟฟา และอุตสาหกรรมการผลิต

ชิ้นสวนสําคัญของยานยนตไฟฟาของประเทศ กอใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต/ชิ้นสวนสําคัญ

ของรถยนตไฟฟา เกิดการจางงานในประเทศไทยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใหมเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนผานจากอุตสาหกรรมการผลิตยานยนตเครื่องยนตสันดาปภายใน (ICE) เปนยานยนตไฟฟา 

10) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ/แนวปฏิบัต ิ

ในความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

2) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เปาหมาย 

2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิต ิ

(2) ประเด็นยุทธศาสตร 

4.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิต ิ

4.1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 

4.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค 

4.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร 

4.1.5 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย  

ทุกเพศภาวะ และทุกกลุม 
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

1) แกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ เพื่อใหเกิด 

ความชัดเจน ถูกตอง นําไปสูการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน การบริหาร

จัดการที่ดินราชพัสดุแปลงใหญเกิดประโยชนสูงสุด การกระจายสิทธิการถือครองที่ดินใหแกผูที่อยูในพื้นที่  

และแกไขปญหาที่ดินทับซอนเพ่ือลดขอขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนใหเกิดผลเปนรูปธรรมและยั่งยืนตอไป 

2) ยกระดับองคกรการเงินชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงเงินทุนใหกับ 

คนในชุมชนขึ้นเปนสถาบันการเงินประชาชนที่มีสถานะเปนนิติบุคคล ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกรรม 

ทางการเงินขององคกรการเงินชุมชนมีความมั่นคง เขมแข็ง โปรงใส และตรวจสอบไดมากขึ้น 

3) เพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบใหกับประชาชนรายยอย 

4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหดียิ่งขึ้น 

เพื่อใหสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีรายไดหลังเกษียณที่มั่นคง เพียงพอในการดํารงชีพ และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

3) ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปาหมาย 

2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2.2 ภาครัฐมีขนาดทีเ่ล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

2.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร 

4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง

สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่

4.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาต ิ

4.2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ในทุกระดับ 

4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  

4.3.2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
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4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

4.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตวั ยึดระบบคุณธรรม 

4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

4.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

4.7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  

ที่เปลี่ยนแปลง 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

1) จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อใชเปนแผนแมบทหลักในการวางแผน 

การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งใชประกอบการวางแผนการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใหการบริหารการคลังภาครัฐเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะปานกลางและเปาหมายยุทธศาสตรชาต ิ

2) บริหารจัดการใหมีเหรียญกษาปณหมุนเวียนเพียงพอในระบบเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิด

การใชจายและขับเคลื่อนธุรกิจไดอยางคลองตัว 

3) พัฒนาและใชงานระบบขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหผูประกอบการสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานะการดําเนินการผานระบบ e-GP  

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ไดมาตรฐานสากล 

4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ/แนวปฏิบัต ิ

ในความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

5) สงเสริมและพัฒนาองคกรคุณธรรม พัฒนาบุคลากรใหมีจริยธรรม จรรยาบรรณ 

ความรับผิดชอบ ทํางานอยางมืออาชีพ ใหเกียรติและสนองตอความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งพัฒนา 

และคิดคนสิ่งใหม และมีความผูกพันกับองคกร สนับสนุนใหองคกรเปนองคกรนวัตกรรม สามารถปรับเปลี่ยน

การทํางานไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 

6) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ/แนวปฏิบัต ิ

ในความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)  
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนแมบทฯ) 

(1) ประเด็น (หลัก) (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยี

มาประยุกตใช 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

1) จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อใชเปนแผนแมบทหลักในการ 

วางแผนการดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งใชประกอบการวางแผนการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใหการบริหารการคลังภาครัฐ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะปานกลางและเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ 

2) พัฒนาเครื่องชี้และแบบจําลองเพื่อการวิเคราะหและประมาณการ

เศรษฐกิจไดอยางแมนยําและทันเหตุการณ เพื่อเสนอแนะนโยบายดานเศรษฐกิจการคลังแกรัฐบาล 

ไดอยางเหมาะสม เขาใจสถานะทางเศรษฐกิจของไทยอันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของประเทศ  

และความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไดอยางมีเสถียรภาพ สรางความมั่นคงและสมดุล

ใหกับเศรษฐกิจไทย เพื่อรองรับกับสถานการณความไมแนนอนทางเศรษฐกิจไดอยางทันทวงท ี

3) จัดเก็บภาษีอากรสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม แนวโนม 

การเติบโตของภาคธุรกิจ และเปนไปตามประมาณการ 

4) ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

และสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

5) บริหารหลักทรัพยของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ 50 ของทุน

ทั้งหมด เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสินของรัฐ และนําไปใชในการพัฒนาประเทศ 

6) บริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศใหสอดคลองกับสถานะ 

การเงินการคลังของประเทศ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคํานึงถึงความคุมคา 

ความสามารถในการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง 

7) พัฒนาเครื่องมือระดมทุนที่หลากหลายเพื่อเปนทางเลือกในการระดมทุน

ของรัฐบาล และเพ่ือสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิงใหกับการกูเงินของภาคเอกชน 

8) ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ใชเงินกูเพื่อเปนแนวทางการคัดเลือก

โครงการที่จะใชเงินกูในอนาคต 

9) ใหบริ การจ ายแลกเหรี ยญกษาปณ ได อย า งทั่ วถึ งและ เพี ย งพอ 

กับความตองการและสภาวการณทางเศรษฐกิจ 
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10) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารจัดการและใหบริการ

ภาครัฐ เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริการประชาชนและผูประกอบการ 

มีความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใสมากข้ึน 

11) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกระบวนการทํางานของหนวยงานโดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนใหเกิดองคกรนวัตกรรม สามารถใหบริการประชาชนและผูประกอบการ

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 

(1.2) แผนยอย การพัฒนาบริการประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ

ประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชื่อมโยง

หลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้ง

อํ านวยความสะดวกทางการคา  การลงทุน และการดํ า เนินธุ รกิจ  อาทิ  การบูรณาการขั้ นตอน 

การออกใบอนุญาตตาง ๆ การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว 

และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตใช ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว 

โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล 

เพื่อใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด  

 เปาหมายของแผนยอย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

1) ใหบริการจายแลกเหรียญกษาปณ ไดอยางทั่ วถึ งและเพียงพอ 

กับความตองการและสภาวการณทางเศรษฐกิจ 

2) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการภาครัฐ เพื่อใหบริการ

ประชาชนและผูประกอบการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 

(1.3) แผนยอย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

 แนวทางการพัฒนา  

1) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัย

การเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว 

ดําเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปรงใส ยืดหยุน รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือ

ทางนโยบายใหม ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับ 

กับบริบทและโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน 

และการประกันภัย สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ

ทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลางทางการเงิน ใหเปนมาตรฐานสากลและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชําระเงินหลักของประเทศ 
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 เปาหมายของแผนยอย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

1) จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางเพื่ อใช เปนแผนแมบทหลัก 

ในการวางแผนการดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งใชประกอบการวางแผน 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใหการบริหารการคลังภาครัฐ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะปานกลางและเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ 

2) ติดตาม วิเคราะห และประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจไดอยางแมนยํา

และทันตอเหตุการณ เพื่อเสนอแนะนโยบายดานเศรษฐกิจการคลังแกรัฐบาลไดอยางเหมาะสม 

3) จัดเก็บภาษีอากรสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม แนวโนม 

การเติบโตของภาคธุรกิจ และเปนไปตามประมาณการ 

4) ปรับปรุ งแนวทางปฏิบัติของหนวยงานเพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

5) ใชขอมูลผลการตรวจสอบภาษีในการขยายฐานภาษี ยกระดับ 

การใหบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ ี

6) บริหารหลักทรัพยของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุนต่ํากวารอยละ 50 ของทุน

ทั้งหมด เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกทรัพยสินของรัฐ และนําไปใชในการพัฒนาประเทศ 

7) บริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศใหสอดคลองกับสถานะ 

การเงินการคลังของประเทศ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคํานึงถึงความคุมคา 

ความสามารถในการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง 

8) ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสรางเสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 

หรือ Government Bond Yield Curve ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใชอางอิง 

ในการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้ 

9) ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ใชเงินกูเพื่อเปนแนวทางการคัดเลือก

โครงการที่จะใชเงินกูในอนาคต 

(1.4) แผนยอย การปรับสมดุลภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 

1) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการพัฒนาบทบาทในฐานะ 

ของหุนสวนการพัฒนาในการดําเนินภารกิจที่สําคัญระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  

สวนทองถิ่น และการสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ 

มารวมดําเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ โดยจัดใหมีการตรวจสอบความซ้ําซอน  

การวิเคราะหและทบทวนภารกิจของภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อกําหนดภารกิจหลัก
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ที่ใหภาครัฐดําเนินการ อาทิ การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกําหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ 

ที่สําคัญ สามารถตรวจสอบการทํางานของภาครัฐไดอยางเหมาะสม การกํากับดูแลการแปลงนโยบาย 

สูการปฏิบัติ การกํากับการใหบริการสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐานและมีการคํานึงถึงความมั่นคงของมนุษยและรฐั 

และจัดใหมีการยุบเลิกภารกิจที่ ไมจําเปน รวมทั้งเขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะ 

ที่สรางคุณคารวมกันระหวางทุกภาคสวน การถายโอนภารกิจใหภาคสวนอื่นรับไปดําเนินการ เชน การจางเหมา

บริการ และการทํางานแบบจัดบริการรวม เปนตน พรอมทั้งจัดใหมีการเตรียมความพรอมหรือการสนับสนุน

ภาคสวนตาง ๆ ในการรวมดําเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐใหเปนผูสนับสนุน 

และอํานวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกําหนดกฎระเบียบที่ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ

ภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 เปาหมายของแผนยอย เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวม 

ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

กําหนดแผนงานเพื่อเพิ่มจํานวนผู ใชบริการการยื่นแบบทาง API  

เปนแรงจูงใจใหภาคเอกชนรวมมือกับกรมสรรพากรเพื่อพัฒนาการบริการทางภาษีใหผูเสียภาษีไดอยางสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น และพัฒนาบริการตอบโจทยความตองการของผูเสียภาษี (Taxpayer Centric) โดยซอฟตแวรเฮาส

พัฒนาซอฟตแวรทางบัญชีที่ใช Tax Dimension และทํา Open API กับกรมสรรพากร 

(1.5) แผนยอย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปน

องคกรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย 

การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทํางาน

และขอมูลระหวางองคกร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัล 

ที่ภาครัฐสามารถใชรวมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูล 

ของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจ 

ภาคเอกชน และผูประกอบการ สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ 

2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐาน

เชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ 

ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนําองคความรูในแบบสหสาขาวิชา

เขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่ เปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ  

ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐ 
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ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร  

เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ  

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบ 

การบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบท 

การเปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลาง

อยางตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ําซอนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยน

บทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสม 

ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนนทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาค

สวน ทั้งนี้ เพื่อมุงไปสูความเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับ

มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเปนสํานักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ 

เพื่อวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทํางานในเชิงรุก สามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใช 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทํางาน 

 เปาหมายของแผนยอย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล

และมีความคลองตัว 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกระบวนการทํางานของหนวยงานโดย

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนใหเกิดองคกรนวัตกรรม สามารถใหบริการประชาชนและผูประกอบการ

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 

2) ระบบการเชื่ อมโยงระบบบริหารการเงินการคลั งภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 

สนับสนุนใหภาครัฐมีระบบงานที่มีมาตรฐานสากล สนับสนุนใหปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ตรวจสอบได ลดคาใชจาย และขอจํากัดทางกายภาพ เวลา และพื้นท่ี 

3) โครงการจัดทําระบบศูนยสั่งการและปฏิบัติการใหความชวยเหลือ 

การประเมินราคาทรัพยสินทั้งประเทศใหอยูมาตรฐานเดียวกันผานระบบคอมพิวเตอร (War Room Center) 

ชวยใหสามารถวิเคราะหฐานขอมูล รายงานผลการดําเนินงานดานการประเมินราคาทรัพยสิน และการประเมิน

ราคาทรัพยสินสอดคลองราคาตลาด เปนมาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการประเมินราคา

ทรัพยสินเพื่อประโยชนแหงรัฐ พ.ศ. 2562 

4) การแบงกลุมผูประกอบการดวยวิธีการถวงน้ําหนักตามความเสี่ยง 

ของผูประกอบการ ชวยใหผูประกอบการนําเขาที่มีความเสี่ยงต่ําไดรับการอํานวยความสะดวกทางการคามากขึ้น 

เนื่องจากขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินพิธีการทางศุลกากรลดลง 
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(1.6) แผนยอย การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 แนวทางการพัฒนา 

2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไป

ตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม

จริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการ 

ในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผล

และเลื่อนระดับตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไก

การปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตาม

ความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและ

หมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุก

ประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว  

ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ

คาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกําหนดและพิจารณา

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ รวมถึง

สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําของคาตอบแทน 

และสิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากรของรัฐ 

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง  

มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติ

และกรอบความคิดในการทํางานเพื่อใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

เพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุก

และมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึก 

ในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ 

ดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทําที่ถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม 

มากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐที่กลายืนหยัด 

ในการกระทําที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 เปาหมายของแผนยอย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางาน 

เพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

พัฒนาบุคลากรใหมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ อยางมืออาชีพ 

ใหเกียรติและสนองตอความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งพัฒนาและคิดคนสิ่งใหม และมีความผูกพันกับองคกร 

สนับสนุนใหองคกรเปนองคกรนวัตกรรม สามารถปรับเปลีย่นการทํางานไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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(2) ประเด็น (รอง) (02) การตางประเทศ 

(2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ การตางประเทศไทยมีเอกภาพ 

ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

1) พัฒนาระบบการใหบริการตาง ๆ ที่ชวยอํานวยความสะดวกทางการคา

และการลงทุน ตามเปาหมายของ AEC Blueprint 2025 

2) รวมการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาและการคาบริการดานการเงิน

ภายใตความตกลงการคาเสรีตาง ๆ เพื่อมุงใหเกิดการเขาสูตลาดดวยการลดอุปสรรคทางการคาและบริการ

ระหวางกัน ซึ่งนําไปสูการขับเคลื่อนและสนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางสมาชิก

ในภูมิภาค 

(2.2) แผนยอย ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนา

ระหวางประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 

3) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มุงกระจาย

ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยอยางทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาท

ที่แข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ 

รวมทั้งประชาสมัพันธใหประชาชนทราบถึงประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ 

 เปาหมายของแผนยอย 1. ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา  

การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมดีขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

1) สงเสริมความรวมมือดานการเงินการคลังระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

ภายในประเทศ เพื่อใหประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงความรวมมือดังกลาวกับประเทศสมาชิกอาเซียน  

และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

2) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับ 

อนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยการจัดทําทาทีของประเทศไทยในการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน

ภายใตกรอบเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน และจัดทํารูปแบบการลดภาษีและขอเสนอแนะการเปด

ตลาดสินคาสําหรับการเจรจาเปดเสรีการคาสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรี 

(3) ประเด็น (รอง) (03) การเกษตร  

(3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

สงเสริมการประกันความเสี่ยงทางรายไดของเกษตรกร 
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(3.2) แผนยอย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนา  

3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัย 

สินคาเกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร  

ทั้งเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรที่มุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม 

และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไก 

การจัดการปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน  

อาทิ เสถียรภาพราคาสินคา กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกําหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว  

ระบบสํารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมทั้งใหเกษตรกร 

และผูใชประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ตลอดจนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ 

วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร 

 เปาหมายของแผนยอย 1. ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวย 

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

สงเสริมการประกันความเสี่ยงทางรายไดของเกษตรกร 

(4) ประเด็น (รอง) (04) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

(4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ 

มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

ดําเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งกําหนดทิศทางหลักในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายในบทบาทภารกิจ เพื่อใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตอบสนองตอการบรรลุ

เปาหมายของแผนแมบทฯ ที่เก่ียวของ 

(4.2) แผนยอย อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 

 แนวทางการพัฒนา 

1) ผลักดันการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบไปสูอุตสาหกรรม

ยานยนตไฟฟาอัจฉริยะ โดยจัดทําแนวทางการพัฒนาตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนตที่ประเทศไทย 

เปนหนึ่งในฐานการผลิตที่สําคัญ และเพื่อเตรียมความพรอมและถายทอดความรูแกผูประกอบการ 

ในภาคอตุสาหกรรมที่เก่ียวของ 

4) สนับสนุนใหมีกลไกการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และยกระดับคุณภาพการใหบริการและเตรียมความพรอมรองรับ

ระบบคมนาคมในอนาคต 

 เปาหมายของแผนยอย 1. ประเทศไทยเปนศูนยกลางการซอมบํารุง

อากาศยานในภูมิภาค โดยเฉพาะอากาศยานรุนใหม 
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 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

ดําเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจซึ่งกําหนดทิศทางหลักในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายในบทบาทภารกิจ เพื่อใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตอบสนองตอการบรรลุ

เปาหมายของแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่เก่ียวของ 

(5) ประเด็น (รอง) (07) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

(5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ความสามารถในการแขงขัน 

ดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

1) สนับสนุนให เกิดการลงทุนในโครงสร างพื้นฐานทางกายภาพ  

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุนในประเทศและในภูมิภาค 

2) มาตรการสนับสนุนการ ใช ย านยนต ไฟฟ า  ประ เภทรถยนต 

และรถจักรยานยนต ของคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ จะชวยสงเสริมปริมาณการใชยานยนต

ไฟฟาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยลดปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยการสนับสนุน ปจจัยแวดลอม 

และสรางแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานไฟฟามากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหประเทศไทยกาวสูสังคมคารบอนต่ํา 

 (5.2) แผนยอย โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

 แนวทางการพัฒนา 

1) การขนสงทางราง 

2) การขนสงทางน้ํา 

3) การขนสงทางอากาศ 

4) การขนสงทางถนน 

5) ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 

7) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ 

 เปาหมายของแผนยอย 

2. ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

3. การขนสงสินคาทางรางเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

สนับสนุนให เกิดการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ รวมถึง 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุนในประเทศและในภูมิภาค 

(5.2) แผนยอย โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน 

 แนวทางการพัฒนา  

2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปจจัยแวดลอม และสราง

แรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหลงพลังงานใหม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการบริหาร 

จัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อนําไปสูการผลิตและการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานพลังงานในอนาคต 
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 เปาหมายของแผนยอย 3. ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

มาตรการสนับสนุนการใชยานยนตไฟฟา ประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต 

ของคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ จะชวยสงเสริมปริมาณการใชยานยนตไฟฟาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ

ชวยลดปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยการสนับสนุน ปจจัยแวดลอม และสรางแรงจูงใจ 

เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานไฟฟามากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหประเทศไทยกาวสูสังคมคารบอนต่ํา 

(6) ประเด็น (รอง) (08) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

(6.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ผูประกอบการในทุกระดับ 

เปนผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ดําเนินการตามแผนธุรกิจสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทยและดํา เนินบทบาทการเปนแหล ง เ งินทุน 

ใหแกผูประกอบการไทยไดอยางเหมาะสม 

(6.2) แผนยอย การสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

 แนวทางการพัฒนา 

2) สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน

วิชาการ ทั้งในและระหวางประเทศ ในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการรวมกัน โดยพัฒนาระบบ 

และศูนยบมเพาะผูประกอบการยุคใหมแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ 

ทําธุรกิจอยางเกื้อหนุนกันระหวางผูประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจ 

ใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารวมกัน การเรียนรูและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับสวนกลางและชุมชน ตลอดจนสงเสริมการจัดการ  

การผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายของแผนยอย อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีตอวิสาหกิจ 

และผูประกอบการดานการสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ดําเนินการตามแผนธุรกิจสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทยไดและสามารถดําเนินบทบาทการเปนแหลงเงินทุน

ใหแกผูประกอบการไทยไดอยางเหมาะสม 

(7) ประเด็น (รอง) (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(7.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

1. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

เพิ่มขึ้น 

2. การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ 
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 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการโลจิสตกิสเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุนในประเทศและในภูมิภาค 

(7.2) แผนยอย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 แนวทางการพัฒนา 

3) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ รวมทั้งเขตสงเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

ใหสามารถสรางเทคโนโลยีไดดวยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

และประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม 

 เปาหมายของแผนยอย 

1. การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เพิ่มขึ้น  

2. การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

โครงการ/การดําเนินการที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที ่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(7.3) แผนยอย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 แนวทางการพัฒนา 

2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ตามศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยูเดิม รวมทั้ง

ยกระดับความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ใหเอื้อตอการคา การลงทุน และการทองเที่ยว และเปนพ้ืนที่หลัก

ในการขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณ

ชายแดนใหมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะ

ชวยสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม 

 เปาหมายของแผนยอย 2. การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

โครงการ/การดําเนินการที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที ่

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุน 

(8) ประเด็น (รอง) (16) เศรษฐกิจฐานราก 

(8.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ รายไดของประชากรกลุมรายไดนอย

เพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยางตอเนื่อง 
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 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

1) แกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ  

เพื่อสรางโอกาสใหประชาชนผูมีรายไดนอยใหมีที่อยูอาศัยและท่ีทํากินอยางถูกตองตามกฎหมาย สามารถเขาถึง

แหลงเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพไดอยางม่ันคง และสรางรายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

2) ยกระดับองคกรการเงินชุมชนขึ้นเปนสถาบันการเงินประชาชน 

เพื่อคุมครองและดูแลประชาชนผูมีรายไดนอยที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ใหสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน

ไดอยางสะดวก ทั่วถึง โปรงใส และไดมาตรฐาน 

3) เพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบใหกับประชาชนรายยอย 

เพื่อทดแทนการกูหนี้นอกระบบ 

(8.2) แผนยอย การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

 แนวทางการพัฒนา 

2) บริหารจัดการหนี้สินอยางยั่งยืน โดยการสรางภูมิคุมกันทางการเงิน

ใหกับประชากรที่มีรายไดนอยผานการสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริม

ความรูและวินัยทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน นําไปสูการออมเพื่อเปนทุนและหลักประกันในการลงทุน 

พัฒนามาตรการแกปญหาหนี้นอกระบบอยางยั่งยืน และปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับศักยภาพในการชําระ

หนี้เพื่อปองกันหนี้เสียที่อาจสงผลตอความนาเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหลงทุน 

 เปาหมายของแผนยอย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ 

ฐานรากเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

1) แกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัยในที่ดินราชพัสดุ 

เพื่อใหประชาชนมีสิทธิในที่ดินทํากินและอยูอาศัย สามารถนําสิทธิครอบครองไปค้ําประกันเงินกูเพื่อเปนทุน 

ในการประกอบกิจการสรางอาชีพ และรายไดครัวเรือน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 

2) สถาบันการเงินประชาชนชวยใหคนในชุมชนใหสามารถเขาถึงบริการ

ทางการเงินไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับประชาชนในกลุม

เศรษฐกิจฐานรากไดเพิ่มขึ้น 

(8.3) แผนยอย การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

 แนวทางการพัฒนา 

2) สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหลงทุนใหกับ

เศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการทําหนาที่เปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูระดมเงินทุนและผูลงทุน ผานเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้น 

ใหมีความเหมาะสมกับความตองการระดมทุนในจํานวน เงื่อนไขเวลา และตนทุนที่เหมาะสมกับความตองการ

ของผูระดมเงินทุนและชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหมีกลไกการเปดเผยขอมูลและกลไกราคา ที่สามารถ 

ชวยใหชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความตองการ พัฒนาระบบกํากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี  
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การใชรูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง

การสงเสริมใหธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยูในปจจุบันสามารถยกระดับเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนดานเงินทุนและบริหาร

สภาพคลอง 

 เปาหมายของแผนยอย 2. กลุมประชากรรายไดต่ํ าสุดรอยละ 40  

มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินไดมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

เพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบใหกับประชาชนรายยอย  

เพื่อทดแทนการกูหนี้นอกระบบ 

(9) ประเด็น (รอง) (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(9.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ คนไทยทุกคนไดรับการคุมครอง

และมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหสมาชิกมีรายไดหลังเกษียณท่ีมั่นคง เพียงพอในการดํารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(9.2) แผนยอย การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสุขภาพ 

 แนวทางการพัฒนา 

2) สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน สงเสริมและสนับสนุนให

เกิดความตระหนักของการทํางานที่มีคุณคา ที่สามารถตอบสนองความตองการเกี่ยวกับชีวิตการทํางาน 

ของมนุษยได โดยสงเสริมใหแรงงานมีโอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การไดแสดงออก การไดรับการยอมรับ 

ความมั่นคงของครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม และการมีความเทาเทียมทางเพศ  

และสงเสริมใหมีกลไกพิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพ 

และมีรายไดตามศักยภาพ รวมทั้งการสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ 

และแรงงานนอกระบบ เพื่อใหกําลังแรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคมอยางทั่วถึง รวมถึงการสงเสริม

ใหมีการจางงานผูสูงอายุเพื่อยืดชวงเวลาที่ผูสูงอายุจะสามารถทําประโยชนสรางสรรคทั้งดานเศรษฐกิจ 

และสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองดานรายได รวมทั้งยังเปนทางเลือกที่สําคัญ ที่จะชวยบรรเทา

ปญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงานอีกดวย 

 เปาหมายของแผนยอย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาส 

และกลุมเปราะบางไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหสมาชิกมีรายไดหลังเกษียณที่มั่นคง เพียงพอในการดํารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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(10) ประเด็น (รอง) (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(10.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

สงเสริมและพัฒนาองคกรคุณธรรมเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน 

ใหองคกรมีสามารถสรางคนดีเพื่อสังคมที่ดี สงเสริมใหคนในองคกรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัต ิ

ที่สะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี เหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น และเปนองคกรที่มีคุณคา 

และประสิทธิภาพ  

(10.2) แผนยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา 

1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 

และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม 

“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวา

สิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉย 

อดทนตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริม 

การสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยม 

ที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ เด็กไทยทุกคนตองเรียน 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” 

ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต  

มีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 เปาหมายของแผนยอย 2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

สงเสริมใหเจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและมีคุณธรรม 

จริยธรรม รวมถึงสงเสริมใหเจาหนาที่มีพฤติกรรมพึงประสงคตามคุณธรรมอัตลักษณขององคกร 

(11) ประเด็น (รอง) (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

(11.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 1. กฎหมายเปนเครื่องมือ 

ใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

ในความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
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(11.2) แผนยอย การพัฒนากฎหมาย 

 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ  

ใหสอดคลองกับบริบทและเอื้อตอการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์  ทบทวนความจําเปน 

และความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลําดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิก

กฎหมายที่มีเนื้อหาไมจําเปนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหกฎหมายชวยสรางสรรค 

ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับ

ขอตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ใหเอื้อตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการใชนวัตกรรม 

ทั้งในภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อตอการประกอบธุรกิจทั้งในและตางประเทศ 

ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการทองเที่ยว โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุง

แกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 เปาหมายของแผนยอย 1. กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ภาครัฐและภาคเอกชนอยูภายใตกรอบกฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศ

โดยทั่วถึง 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

ในความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

(12) ประเด็น (รอง) (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(12.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 1. ความสามารถในการแขงขัน

ดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และเพิ่มมูลคาของสินคา ดวยผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่มีรูปแบบหลากหลาย 

(12.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ 

 แนวทางการพัฒนา  

2) พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา 

และประยุกตใชนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม

ความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา 

และเครื่องสําอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงขายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ

พลังงาน การบินและอวกาศ การขนสงระบบราง การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง และขอมูลขนาดใหญ 
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 เปาหมายของแผนยอย 1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  

สรางมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน 

 การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

ใชความรูดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายไดจากการทําของ  

สั่งจาง จําหนายเหรียญและผลิตภัณฑเหรียญ 

2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

1) เปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  

1.1) เปาหมายหลัก 5. การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือ 

กับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม 

1.2) เปาหมายรอง 

1. การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม 

3. การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม 

4. การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน 

2.2.3 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ.  2566 – 2570 
- 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ (หากมี) 
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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สวนที่ 3 ความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แหงสหประชาชาต ิ(หากมี) 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals - SDGs 

(1) เปาหมายท่ี (Goal)  - 

(2) เปาหมายยอย (Target)  - 

 

สวนที่ 4 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการะยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงการคลัง 

4.1 ภาพรวม 
4.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ  

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4.1.2 พันธกิจของสวนราชการ 

1) เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ 

2) บริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ 

3) บริหารการเงินแผนดิน 

4) บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ 

4.1.3 วัตถุประสงค 

เสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายไดภาครัฐ  บริหารการเงินแผนดิน และ

บริหารจัดการทรัพยสินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ลดความเหลื่อมล้ําทาง

เศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

4.1.4 ยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 

1) การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

กลยุทธ/แนวทาง 

1.1) สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจและพัฒนาผูประกอบการ 

1.2) เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อกาวสูเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 

1.3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  

2) การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธ/แนวทาง 

2.1) เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกกลุมคนฐานราก 

2.2) กระจายรายไดและการถือครองทรัพยสินอยางเปนธรรม 

2.3) เตรียมความพรอมสําหรับสังคมผูสูงอาย ุ

3) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

กลยุทธ/แนวทาง 

3.1) เสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง 

3.2) สงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของภาครัฐ 

3.3) เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 
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4.1.5 เปาหมายและตัวช้ีวัดรวม * 

1) เปาหมาย     หนวยงานดําเนินการไดตามแผน 

2) คาเปาหมาย  รอยละ 80 

3) ตัวชี้วัด        รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงการคลัง 
* เปาหมาย คาเปาหมาย และตัวชี้วัดรวมของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 

 

4.2 แผนยอยภายใตแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)  

     ของกระทรวงการคลัง 

4.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 

1) เปาหมาย หนวยงานดําเนินการไดตามแผน 

2) คาเปาหมาย รอยละ 80 

3) ตัวชี้วัด  รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน  

ที่สามารถดําเนินการไดตามแผน 

4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจและพัฒนาผูประกอบการ โดยการเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาคธุรกิจ ผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ Microenterprises 

(4.2) เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อกาวสูเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยสนับสนุน

การพัฒนาหวงโซอุปทาน สงเสริมการคาการลงทุนของผูประกอบการ ใชมาตรการทางการเงินการคลัง 

เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนของผูประกอบการไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสนับสนุนความรวมมือ

ดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

(4.3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยการปรับปรุง 

พัฒนา แกไขกฎหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการ สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในโครงสราง

พื้นฐานทางกายภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส และการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5) โครงการ/การดําเนินงาน 

(5.1) การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคาและการเปดเสรีการคา

บริการดานการเงินของประเทศไทย (สศค.) 

(5.2) แผนปฏิบั ติ การยุ ทธศาสตร  (National Strategic Action Plan: NSAP)  

ดานการเงินการคลังในป พ.ศ. 2559 - 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN 

Economic Community (AEC) Blueprint 2025) (สศค.) 

(5.3) โครงการประกันภัยขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตว (สศค.) 

(5.4) การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 

และจัดทําแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571 - 2575 (สคร.) 
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(5.5) โครงการการจัดทํา พัฒนา/ปรับปรุง กฎหมายลําดับรองภายใตพระราชบัญญัติ

การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (สคร.) 

(5.6) โครงการการสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน

ในการพัฒนาโครงการโครงสรางพื้นฐาน (สคร.) 

(5.7) โครงการติดตามและปรับปรุงแผนการจัดทําโครงการรวมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570 

(สคร.) 

(5.8) โครงการการจัดหาเครื่องชั่งน้ําหนักและอุปกรณดานการจราจร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพดานการคาและการบริการระหวางประเทศ ดานศุลกากรสะเดาแหงใหม (กรมศุลกากร) 

(5.9) โครงการการเชื่ อมโยงขอมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชภายในประเทศ 

และระหวางประเทศ (กรมศุลกากร) 

(5.10) มาตรการสนับสนุนการใชยานยนตไฟฟา ประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต 

ของคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ (กรมสรรพสามิต) 

(5.11) การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนธุรกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (สศค.) 

(5.12) โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กรมธนารักษ) 

(5.13) แผนการศึกษาแนวทางการกําหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กรมสรรพากร) 

(5.14) โครงการพัฒนาและจัดทําผลิตภัณฑใหม (กรมธนารักษ) 

4.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

1) เปาหมาย หนวยงานดําเนินการไดตามแผน 

2) คาเปาหมาย รอยละ 80 

3) ตัวชี้วัด  รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สามารถ

ดําเนินการไดตามแผน 

4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกกลุมคนฐานราก ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

เพื่อการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง สรางรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ลดรายจายของผูมีรายไดนอย รวมถึงสงเสริม

การประกันความเสี่ยงทางรายไดของเกษตรกร 

(4.2) กระจายรายไดและกระจายการถือครองทรัพยสินอยางเปนธรรม โดยการสราง

โอกาสใหผูมีรายไดนอยใหมีที่อยูอาศัยและท่ีทํากินอยางถูกตองตามกฎหมาย 

(4.3) เตรียมความพรอมสําหรับสังคมผูสูงอายุ โดยการเตรียมความพรอมทั้งมิติ

ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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5) โครงการ/การดําเนินงาน   

(5.1) โครงการการจัดการและการแกไขปญหาขอขัดแยงในสิทธิทํากินและอยูอาศัย

ในที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ) 

(5.2) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (สศค.) 

(5.3) สินเชื่อรายยอยระดับจังหวัดภายใตการกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ) (สศค.) 

(5.4) การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สศค.) 

(5.5) การออกพันธบัตรออมทรัพยเพื่อจําหนายใหแกนักลงทุนรายยอยและประชาชน 

(สบน.) 

4.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1) เปาหมาย หนวยงานดําเนินการไดตามแผน 

2) คาเปาหมาย รอยละ 80 

3) ตัวชี้วัด  รอยละความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  

เรื่อง การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ที่สามารถดําเนินการ 

ไดตามแผน 

4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) เสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง โดยการบริหารการจัดเก็บรายไดภาครัฐ 

บริหารจัดการรายจาย หนี้สิน และความเสี่ยงทางการคลัง บริหารจัดการทรัพยสินของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนา ปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

(4.2) สงเสริมความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการดําเนินงานของภาครัฐ โดยการปองกัน

และขจัดโอกาสทุจริต รวมถึงสงเสริมใหเจาหนาที่ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส 

(4.3) เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง โดยการปรับปรุง 

พัฒนา เชื่อมโยงระบบการเงินการคลังภาครัฐ ระบบฐานขอมูล และใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการและกระบวนการทํางานโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

อยางตอเนื่อง ในมิติที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคต 

5) โครงการ/การดําเนินงาน 

(5.1) การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ (สบน.) 

(5.2) การจัดหาเงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (สบน.) 

(5.3) การจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาและโครงการ ประจําป

งบประมาณ (สบน.) 

(5.4) การดําเนินการตามมาตรา 50 และ 51 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 (สบน.) 



แผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงการคลัง 

 27 

(5.5) การพัฒนาเครื่องชี้และแบบจําลองเพื่อการวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจ 

(สศค.) 

(5.6) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชสรางอัตราดอกเบี้ย

อางอิง (สบน.) 

(5.7) โครงการแนวทางการจัดการหลักทรัพยสถานะพิเศษและหลักทรัพยที่ไดมา

จากนิติเหตุ (สคร.) 

(5.8) โครงการบริหารหลักทรัพยของรัฐในภาพรวม  (สคร.) 

(5.9) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) สําหรับการบริหาร

หลักทรัพยของรัฐ (สคร.) 

(5.10) แผนการติดตามการจัดเก็บภาษีอากรตามเปาหมายของกระทรวงการคลัง 

(กรมสรรพากร) 

(5.11) แผนการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร เรื่อง การดําเนินการหนังสือ

รองเรียนแหลงภาษี (กรมสรรพากร) 

(5.12) แผนการวิเคราะหจัดกลุมขอมูลผลการตรวจแนะนําดานภาษีอากรโดยใช 

การเรียนรูของเครื่อง (กรมสรรพากร) 

(5.13) แผนพัฒนากระบวนการจายคืนภาษีมูลคาเพิ่มดวยการคืนเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร/ดวยระบบ PromptPay (กรมสรรพากร) 

(5.14) ระบบคัดเลือกรายที่มีความเสี่ยงเปนผูออกใบกํากับภาษีโดยไมชอบดวย

กฎหมาย (กรมสรรพากร) 

(5.15) แผนการคลังระยะปานกลาง (สศค.) 

(5.16) แผนงานเพิ่มจํานวนผูใชบริการนําสงขอมูลภาษีอากรทาง API (กรมสรรพากร) 

(5.17) แผนการสงเสริมใหผู เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใชซอฟตแวรเฮาสที่ ใช   

Tax Dimension และทํา Open API กับกรมสรรพากร (กรมสรรพากร) 

(5.18) โครงการรับชําระคาภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)  

(กรมศุลกากร) 

(5.19) โครงการนํ าร องการแบ งกลุ มผู ประกอบการด วยวิ ธี การถ วงน้ํ าหนั ก 

ตามความเสี่ยงของผูประกอบการ (กรมศุลกากร) 

(5.20) โครงการจัดทําระบบการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 

(สป.กค.) 

(5.21) โครงการจัดทําระบบศูนยสั่งการและปฏิบัติการใหความชวยเหลือการประเมิน

ราคาทรัพยสินทั้งประเทศ ใหอยูมาตรฐานเดียวกันผานระบบคอมพิวเตอร (War Room Center) (กรมธนารักษ) 

(5.22) โครงการจายแลกเหรียญกษาปณออกสูระบบเศรษฐกิจ (กรมธนารักษ) 
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(5.23) โครงการปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางอิเล็กทรอนิกส 

(กรมบัญชีกลาง) 

(5.24) แผนการจางพัฒนาบูรณาการระบบ Smart Back Office (กรมสรรพากร) 

(5.25) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับใหสอดคลอง 

กับการเปลี่ยนแปลง (มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ) (สคร.) 

(5.26) โครงการนวัตกรรมเราทําได (Innovation We Can) (กรมศุลกากร) 

(5.27) แผนการ เสริมสร า งความผู กพันองค กร  (Employee Engagement) 

(กรมสรรพากร) 

(5.28) แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานนวัตกรรม (RD Innovation Culture) 

(กรมสรรพากร) 

(5.29) แผนการสงเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร "สรรพากรคุณธรรม" 

(กรมสรรพากร) 

(5.30) แผนจัดทําและปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาวการณ

ปจจุบัน (ดานการกํากับและตรวจสอบภาษี) (กรมสรรพากร) 

(5.31) แผนจัดทําและปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

(ดานการจัดเก็บภาษี) (แผนพัฒนาหลักเกณฑและมาตรฐานการจายคืนภาษีมูลคาเพิ่มดวยการคืนเขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร/ดวยระบบ PromptPay) (กรมสรรพากร) 

(5.32) การจัดทํากฎหมายลําดับรองตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนา 

การกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (สคร.) 

(5.33) การประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบของ สคร. : 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (สคร.) 

(5.34) การประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบของ สคร. : 

พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (สคร.) 

(5.35) การปรับปรุงรางสัญญาจางผูบริหารรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

(5.36) การปรับปรุงหลักเกณฑการรักษาการแทนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 

4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2566 - 2570) 

4.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด   40,390,832,000   บาท 

แหลงเงิน* หนวย : บาท 

งบประมาณแผนดิน เงินรายไดหนวยงาน 
เงินกู 

อื่น ๆ 
ในประเทศ ตางประเทศ 

340,704,500  61,160,000                          -                           -         39,988,967,500  

* เปนประมาณการเบื้องตน ขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจริงในแตละปงบประมาณ 
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4.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (บาท) * 

1) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม (บาท) 

งบประมาณแผนดิน         8,164,000              500,000    -      -      -                8,664,000  

เงินรายไดหนวยงาน         1,000,000           1,000,000            1,000,000          1,000,000          1,000,000              5,000,000  

เงินกูในประเทศ   -      -      -      -      -                          -   

เงินกูตางประเทศ   -      -      -      -      -                          -   

อื่น ๆ   5,979,000,000    11,028,887,500     22,980,000,000    -      -         39,987,887,500  

วงเงินรวม (บาท)  5,988,164,000   11,030,387,500    22,981,000,000         1,000,000         1,000,000      40,001,551,500  
 

2) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม (บาท) 

งบประมาณแผนดิน           500,000              500,000              500,000            500,000            500,000              2,500,000  

เงินรายไดหนวยงาน           200,000              200,000              200,000            200,000            200,000              1,000,000  

เงินกูในประเทศ   -      -      -      -      -                          -   

เงินกูตางประเทศ   -      -      -      -      -                          -   

อื่น ๆ   -      -      -      -      -                          -   

วงเงินรวม (บาท)           700,000             700,000              700,000            700,000            700,000             3,500,000  
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3) ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

แผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม (บาท) 

งบประมาณแผนดิน      329,420,500               30,000                30,000              30,000              30,000           329,540,500  

เงินรายไดหนวยงาน       11,032,000          11,032,000          11,032,000        11,032,000        11,032,000             55,160,000  

เงินกูในประเทศ   -      -      -      -      -                          -   

เงินกูตางประเทศ   -      -      -      -      -                          -   

อื่น ๆ         1,080,000    -      -      -      -                1,080,000  

วงเงินรวม (บาท)     341,532,500         11,062,000         11,062,000       11,062,000       11,062,000          385,780,500  

 

* เปนประมาณการเบื้องตน ขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจริงในแตละปงบประมาณ 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/การด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ของกระทรวงการคลัง 





1. แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 1

1 การเตรียมความพรอมในการเปดเสรีการคาสินคาและการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินของประเทศไทย (สศค.) 1

2 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan: NSAP) ดานการเงินการคลังในป พ.ศ. 2559 - 2568

 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) (สศค.)

5
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ชื่อโครงการ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้าและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
ของประเทศไทย 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
เป้าหมาย 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  มุ่งให้เกิดการเข้าสู่ตลาดด้วยการลดอุปสรรคทางการค้า 

และบริการระหว่างกัน โดยการด าเนินการที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังต่อไปนี้              
1) เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดใหม่ในต่างประเทศ
และลดอุปสรรคทางภาษี และ 2) ผลักดันการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ (New Financial Services) 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศภาคี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยให้มีการ
ระบุข้อบท (Article) ที่เกี่ยวข้องไว้ในภาคผนวกการบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ อาทิ  
การปรับปรุงความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN – Australia - New Zealand 
Free Trade Area: AANZFTA) และกฎเกณฑ์การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินที่เหมาะสม 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การต่างประเทศ 
เป้าหมายระดับประเด็น การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น มีบทบาทในการเข้าร่วม

การเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าและการค้าบริการด้านการเงินภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ เพ่ือมุ่งให้เกิด
การเข้าสู่ตลาดด้วยการลดอุปสรรคทางการค้าและบริการระหว่างกัน ซึ่งน าไปสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุน
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างสมาชิกในภูมิภาค 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจาย 
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาท 
ที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ 
อาทิ อาเซียน กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง 
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค: ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ  
และเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์               
ให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ 

เป้าหมายย่อย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยง 
ที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีข้ึน 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย มีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ 
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- จัดท าท่าทีของประเทศไทยในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบ
เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินต่าง ๆ อาทิ ความตกลง AANZFTA เพ่ือผลักดันให้เกิดการเข้าสู่ตลาด
ด้วยการลดอุปสรรคทางการค้าบริการด้านการเงินระหว่างกัน และเพ่ือสนับสนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุนระหว่างสมาชิกในภูมิภาค 

- จัดท ารูปแบบการลดภาษีและข้อเสนอแนะการเปิดตลาดสินค้าส าหรับการเจรจา  
เปิดเสรีการค้าสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ อาทิ ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป  
ความตกลงการค้าเสรีไทย - ตุรกี ความตกลงการค้าเสรีไทย - ปากีสถาน ความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา  
เพ่ือเป็นการลดต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบน าเข้าของผู้ประกอบการและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัย  กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือ 

ด้านต่าง ๆ และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

 เป้าหมายหลัก 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ

ของภูมิภาค 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที ่1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง -  
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1  นโยบายรัฐบาลหลัก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.2  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   การด าเนินงาน 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  ฤทธิ์  ศยามานนท์ 
2.2.3  E-mail (หน่วยงาน)  rit@fpo.go.th 
2.2.4  โทรศัพท์   0 2273 9020   ต่อ 3600 
2.2.5  โทรสาร    0 2273 9059  
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2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2  ชื่อ – สกุล    สุธาสินี แก้วจินดา 
2.3.3  E-mail (หน่วยงาน) suthasineek@fpo.go.th  
2.3.4 โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3667 
2.3.5  โทรสาร    0 2273 9059 

        
3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  

• การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้า 
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ไปแล้ว 13 ฉบับ 

และอยู่ระหว่างการจัดท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น ความตกลงการค้าเสรีไทย - 
สหภาพยุโรป ความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลงการค้าไทย - ตุรกี ความตกลงการค้าเสรีไทย - 
ศรีลังกา เป็นต้น โดยการเปิดเสรีการค้าสินค้าจะเน้นการลด/ยกเลิกภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษี (Non-tariff Barriers: NTBs) รวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยเฉพาะด้านระเบียบพิธีการ
ศุลกากร ซึ่งการจัดท าความตกลงการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและระหว่างภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกระทรวงการคลังที่จะสนับสนุนศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน   

• การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 
ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินกับประเทศต่าง ๆ 

ทั้งในระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี โดยในระดับพหุภาคี ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของ 
ความตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบการเจรจาการค้าเสรีขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 
WTO) ในระดับภูมิภาค ประเทศไทยได้เข้าร่วมเจรจาการค้าสาขาบริการด้านการเงินในฐานะสมาชิกอาเซียน  
ในกรอบอาเซียน กรอบอาเซียนกับคู่เจรจา (ASEAN+1) อาทิ กรอบอาเซียน - จีน อาเซียน - ญ่ีปุ่น อาเซียน - 
เกาหลี รวมถึงกรอบอาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาปรับปรุงความตกลงดังกล่าว  
เป็นต้น ส่วนในระดับทวิภาคี ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรีสาขาการค้าบริการด้านการเงินกับประเทศ
ภาคี อาทิ ชิลี เปรู ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ไทย - สหรัฐอเมริกา บันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint 
Economic and Trade Committee: JETCO) ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร เป็นต้น 

กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้น าหลักในการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน  
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียมท่าทีไทยในการเจรจาเปิดเสรีด้านการเงิน เพ่ือให้ได้ท่าทีที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุด โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานผู้มี               
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการหารืออย่างไม่เป็นทางการ การประชุมกลุ่มย่อย และ               
การประชุมคณะท างานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประเทศไทยมีการก าหนดท่าทีและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรี
การค้าสินค้าและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ประโยชน์ของประเทศไทย 
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3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้า : การเข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการเสนอแนะนโยบายและท่าทีการเจรจาลดภาษีศุลกากรและการเปิดเสรี
การค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีต่าง ๆ ส าหรับรอบปี 2566 – 2570 

การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน : สรุปผลการประชุมและ
มติคณะท างานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน และ/หรือสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
หน่วยงานก ากับดูแลบริการด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการก าหนดท่าทีไทยในการเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการเงินในกรอบต่าง ๆ ส าหรับรอบปี 2566 - 2570 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ประเทศไทยมีท่าทีส าหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้า
สินค้าและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงท่าทีไทย
ส าหรับประเด็นอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเสรีการค้าสินค้าและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ส าหรับ
รอบปี 2566 - 2570 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด ประเทศไทยมีท่าทีและความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้าและการเปิด
เสรีการค้าบริการด้านการเงินกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับประโยชน์ของประเทศไทย 

3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีการด าเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้า
สินค้าและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของประเทศไทย 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนไทย 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ - 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ - 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

 

4. กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้า   

 
  

การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนผ่านการหารืออย่างไม่เป็นทางการ การประชุมต่าง ๆ เพื่อจัดท า
ท่าทีและข้อเสนอแนะส าหรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าของไทย 

     

2. การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 
 

    

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการหารืออย่างไม่เป็น
ทางการ การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมคณะท างานพิจารณาการเปิด
เสรีการค้าบริการด้านการเงิน เพื่อจัดท าท่าทีและข้อเสนอแนะส าหรับการ
เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินของไทย 

     

 

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด  -  บาท 
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ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: NSAP) ด้านการเงินการคลัง
ในปีพ.ศ. 2559 - 2568 ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025 (ASEAN 
Economic Community (AEC) Blueprint 2025) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
เป้าหมาย 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

  2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ สนับสนุนให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น 

และมีระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
1.2 แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การต่างประเทศ 
 เป้าหมายระดับประเด็น การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น ประเทศไทยสามารถ

บรรลุเป้าหมาย AEC Blueprint 2025 ได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด อาทิ ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ระบบการให้บริการต่าง ๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุน 

 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง ด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาท            
ที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ 
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริมความร่วมมือ               
ทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ 

 เป้าหมายย่อย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยง 
ที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีข้ึน 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  การส่งเสริมความร่วมมือ             
ด้านการเงินการคลังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ท าให้ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยง  
ความร่วมมือดังกล่าวกับประเทศสมาชิกอาเซียน และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัย กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ ความร่วมมือ

ด้านต่าง ๆ และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

 เป้าหมายหลัก 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติ กส์ที่ส าคัญ          

ของภูมิภาค 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที ่1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง -  
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1  นโยบายรัฐบาลหลัก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.2  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   การด าเนินงาน 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  ฤทธิ์  ศยามานนท์ 
2.2.3  E-mail (หน่วยงาน)  rit@fpo.go.th 
2.2.4  โทรศัพท์   0 2273 9020   ต่อ 3600 
2.2.5  โทรสาร    0 2273 9059 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2  ชื่อ – สกุล    นลพรรณ  มณีโชติ 
2.3.3  E-mail (หน่วยงาน) nonlaphunm@fpo.go.th 
2.3.4  E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง)  nonlaphunman1996@gmail.com 
2.3.5  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3616, 087 622 1303 

        
3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  

1) ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 
2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้มีมติรับรองร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ค.ศ. 2025 (AEC Blueprint 2025) เป็นเอกสารที่ก าหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
ในระยะ 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 – 2568) เพ่ือบรรลุ 5 เป้าประสงค์ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจที่มีการรวมตัว
และเชื่อมโยงในระดับสูง (A Highly Integrated and Cohesive Economy) (2) อาเซียนที่มีความสามารถ 
ใ นก า ร แข่ ง ขั น  มี น วั ต ก ร รม  และมี พล วั ต  ( A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN)  
(3) มีความเชื่ อมโยงและความร่ วมมือรายสาขามากขึ้ น  ( Enhanced Connectivity and Sectoral 
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Cooperation) (4) การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วน มุ่งเน้นประโยชน์
ของประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (A Resilient, Inclusive, People-Oriented and People-
Centered ASEAN) และ (5) การเป็นส่วนส าคัญของประชาคมโลก (Global ASEAN) พร้อมกันนี้ ที่ประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) และท่ีประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community Council) ในปี 2558 ได้มีมติให้คณะท างานรายสาขาภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกคณะท างาน (Working Group) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 
(Strategic Action Plan: SAP) ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะท างานสาขานั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินการตาม AEC Blueprint 2025 ต่อไป  

2) ที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่  2/2559 เมื่อวันที่   
2 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 
(National Strategic Action Plan: NSAP) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568)  
ซึ่งแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาการด าเนินการเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปี 2559 - 2560 ระยะที่ 2 ปี 2561 - 
2562 ระยะที่ 3 ปี 2563 - 2564 และระยะที่ 4 ปี 2565 - 2568 โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผน NSAP ด้านการเงินการคลัง 
ปี พ.ศ. 2559 – 2568 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย AEC Blueprint 2025 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) รายงานผลการด าเนินงานตามแผน NSAP ด้านการเงิน 

การคลัง ปี พ.ศ. 2559 – 2568 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) กระทรวงการคลังมีกรอบการด าเนินการในส่วน 

ที่เก่ียวข้องตาม AEC Blueprint 2025 และสามารถติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของประเทศไทยเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตาม AEC Blueprint 2025 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การด าเนินการตามแผน NSAP สามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมาย AEC Blueprint 2025 

3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผน NSAP ด้านการเงิน
การคลัง มีความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
1) ผู้บริหารกระทรวงการคลังรับทราบรายงานความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผน 

NSAP ด้านการเงินการคลัง ปี พ.ศ. 2559 - 2568 
2) ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น  
3) ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ - 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
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4. กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 
1. ติดตามความคืบหน้าและด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบัน

ของผลการด าเนินการตามแผน NSAP ด้านการเงินการคลังจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  
 

2. จัดท ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผน NSAP เสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 

 
           

 
5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด  -  บาท 
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ชื่อโครงการ โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัจฉริยะ) 
เป้าหมาย 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน                

เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการท าเกษตรกรรม 
1.2 แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การเกษตร 
 เป้าหมายระดับประเด็น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น เกษตรกรมีเครื่องมือในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงภัยในการท าเกษตรกรรม และมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป 
 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร 
ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่า
สินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหา 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคา
สินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                 
ความมั่นคงอาหาร โดยก าหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหาร
ในภาวะวิกฤต และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิต
สินค้าเกษตร 

 เป้าหมายย่อย ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

เกษตรกรและภาคเกษตรให้มีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการประกัน             
ความเสี่ยงภัยให้ทันกับสถานการณ์ 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการ

ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ปัจจัย การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
 เป้าหมายหลัก 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง 

และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที ่3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
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1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง  - 
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1 นโยบายรัฐบาลหลัก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) ๔. การให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
1.5.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.4 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   การด าเนินงาน 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  สุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ 
2.2.3 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) spv668@gmail.com      
2.2.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3720     
2.2.5  โทรสาร    0 2618 3369 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2  ชื่อ – สกุล    ณปภัช  เรียงแหลม 
2.3.3  E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง)  k.rianglam@gmail.com     
2.3.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3696 
2.3.5  โทรสาร    0 2618 3369 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล จากปรากฏการณ์ธรรมชาติและภาวะความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยน้ าท่วม 
ภัยแล้ง หรือภัยจากศัตรูพืชได้สร้างความเสียหายให้พ้ืนที่เพาะปลูกเป็นจ านวนมาก เกษตรกรจึงต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมการป้องกันและการจัดหาปัจจัยการผลิตส าหรับพ้ืนที่เพาะปลูกของตน ท าให้ต้นทุนในการผลิต
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยในปัจจุบันต้นทุนเฉลี่ยในการปลูกข้าวต่อไร่ของเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ 4,000 - 5,000 
บาท ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยี ยวยาให้กับเกษตรกร           
ที่ประสบภัยธรรมชาติทุกประเภท โดยปัจจุบันส าหรับข้าว รัฐจะให้เงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,340 บาท 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รัฐจะให้เงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,980 บาท อย่างไรก็ดี อัตราเงินช่วยเหลือดังกล่าว
ถือเป็นจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้น เมื่อปี 2553-2554 รัฐบาลจึงได้
ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการประกันภัยพืชผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรไทยเข้าถึงระบบ
การประกันภัยเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้มี
การประชุมร่วมกัน เพ่ือร่วมพัฒนาระบบการประกันภัยให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าวนาปี  
และได้เริ่มด าเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปีครั้งแรกเมื่อปี 2554 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งได้เริ่ม
โครงการประกันภัยครั้งแรกในปี 2562 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครอง เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2) เพ่ือให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบ 

การประกันภัย ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรลดภาระหนี้สินและสามารถมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป 
3) เป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  

เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพ่ือรองรับต้นทุนในการเพาะปลูก
ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

4) เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักการพ่ึงพาตนเอง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) จ านวนพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง โดยใช้กลไกทางด้านการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด ช่วยลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรและมีเงินทุนเพียงพอส าหรับ 
การเพาะปลูกในรอบต่อไป  
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3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1) คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการในการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนา

ปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
2) จ านวนพ้ืนที่เอาประกันภัยมีจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่เป้าหมาย ส าหรับ

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของพ้ืนที่เป้าหมาย ส าหรับโครงการประกันภัยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ 2566  
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
4. กิจกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รวบรวมข้อมูลและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
 

  
2. การน าเสนอข้อสรุปแนวทางการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 

        

3. การน าเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปีต่อคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และโครงการประกันภัยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ต่อคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) 

        

4. การเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

        

5. การติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ (ด าเนินการถึงไตรมาสแรกปี 2567) 

        

 
5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด  -  บาท 
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ชื่อโครงการ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570  
และจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571 - 2575 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
เป้าหมาย   
(1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
(2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยจะก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (Synergy) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public - Private Partnership : PPP)  
การขับเคลื่อนธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย  
(1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
(2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง (1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย (1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป

ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
(2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ

ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(3) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส  

 (2) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง (1) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   
เป้าหมายระดับประเด็น การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรม และบริการ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
แนวทางการพัฒนา   
(1) ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยจัดท าแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่ง ใน
ฐานการผลิตที่ส าคัญ และเพ่ือเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) สนับสนุนให้มีกลไกการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรม
สนับสนุนภายในประเทศ และยกระดับคุณภาพการให้บริการและเตรียมความพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต 

เป้าหมายย่อย  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค โดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย   แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายในบทบาทภารกิจ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์กับเป้าหมายของประเทศ 

(2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายระดับประเด็น ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง 3 แผนย่อย ได้แก่  
(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
(2) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
(3) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
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แนวทางการพัฒนา  
(1) การขนส่งทางราง  เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตร  

และรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก รถจักร  
และล้อเลื่อนที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต 

(2) การขนส่งทางน้ า ส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือ บ ารุงรักษาร่องน้ า บูรณาการการบริหาร
จัดการและการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือทั้งชายฝั่งและท่าเรือแม่น้ าในภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่หลังท่าเรือ  

(๓) ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนที่พิเศษ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานี  
เพ่ือรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพ้ืนที่
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน 

(๔) สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ 

(๕) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศ
และโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง 

เป้าหมายย่อย 
(1) ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 
(2) การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
(3) ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

(3) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมายระดับประเด็น  ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท

ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  
แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง 4 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
(2) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(3) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(4) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
แนวทางการพัฒนา  
(1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะ  
ในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล 

(๒) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ 
(๓) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ 
(๔) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการ

ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 
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(๕) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  
โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ตลอดจนการให้ความรู้
ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 

 (๖) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

(๗) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้าน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้า
การลงทุนของประเทศเป้าหมาย 

(8) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ 
ทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน 

เป้าหมายย่อย  
(1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
(2) สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึน 
(3) การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 
(4) อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน 

และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
(4) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายระดับประเด็น  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 3 แผนย่อย ได้แก่ 
(1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(3) การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
(1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(2) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของภาครัฐและภาคเอกชน 
(3) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ของคนไทย 
เป้าหมายย่อย  
(1) การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
(2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
(3) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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(5) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
เป้าหมายระดับประเด็น  
(1) ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศเพ่ิมข้ึน  
(2) ผลิตภาพของน้ าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

จากการใช้น้ า 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 3 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
(2) การเพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
(3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
แนวทางการพัฒนา  
(1) จัดการน้ าเพื่อชุมชนชนบท เพ่ือสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดน้ าในภาวะวิกฤติ  
(๒) จัดการน้ าในเขตเมือง เพ่ือการพัฒนา เพ่ิมผลิตภาพของการใช้น้ า  
(๓) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ในทุกมิติ  
เป้าหมายย่อย 
(1) ระดับความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
(๒) ระดับความม่ันคงด้านน้ าในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 
(๓) ระดับความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
(4) แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี  

มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
(6) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  การเกษตร 

เป้าหมายระดับประเด็น  ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 2 แผนย่อย ได้แก่  
(1) เกษตรแปรรูป  
(2) การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  
แนวทางการพัฒนา  
(1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่ เชื่อมโยงไปสู่

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เก่ียวข้อง 
(๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์

และสินค้าเกษตร 
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน

ทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ 
(๔) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริม 

การวิจัยพื้นฐาน 
(๕) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
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เป้าหมายย่อย  
(1) สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
(๒) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

(7) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น   
(1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
(2) ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 5 แผนย่อย ได้แก่  
(1) การพัฒนาบริการประชาชน  
(2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) การปรับสมดุลภาครัฐ  
(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
(5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
(2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
(3) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง

ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
(4) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
(๕) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
(๖) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
(๗) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๘) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
เป้าหมายย่อย  
(1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
(2) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(3) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะอย่างเหมาะสม 
(4) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
(5) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V01 แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ชื่อปัจจัย : F0103 การบูรณาการจัดท าแผนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
เป้าหมายรอง   
(1) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
(2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
(3) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
(4) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง

ภายใต้บริบทโลกใหม ่
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที ่3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
            

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
1.4.2 ยุทธศาสตร์ (รอง)  การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล จีรวัฒน์  หงสกุล 
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2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาง 
2.3.2 ชื่อ – สกุล วิมลมาศ  ถาวรบุตร 
2.3.3 โทรศัพท์ 0 229 85880 ต่อ 3163 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2562 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี เพ่ือก าหนดเป้าหมาย นโยบาย ทิศทางในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

3.1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
และเพ่ือจัดท าการรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  รัฐวิสาหกิจมีแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  รัฐวิสาหกิจมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและน าแผนไป
จัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด   
(๑) สคร. มีหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ   
(๒) สคร. ทราบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

เพ่ือน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕  
(๓) สคร. มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕)  
(๔) รัฐวิสาหกิจมี เป้าหมายในการด าเนินการตามแผนและสามารถก าหนดทิศทาง 

การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

2566 - 2568 การจัดท าหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

- 5 1 2 3 4 5 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับท่ี 1 ไม่มี 

ระดับที่ 2 เสนอร่างหลักเกณฑ์การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(รายงานผลฯ) ต่อ ผอ. สนผ. 

ระดับท่ี 3 ผอ. สคร. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์รายงานผลฯ 

ระดับที่ 4 คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การรายงาน
ผลฯ เพื่อเสนอต่อ คนร. พิจารณา  

ระดับท่ี 5 คนร. เห็นชอบหลักเกณฑ์การรายงานผลฯ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2569 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2566 - 2570 
- 5 1 2 3 4 5 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับท่ี 1 ไม่มี 

ระดับที่ 2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ (รายงานผลฯ)  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี คนร. ก าหนดเสนอต่อ ผอ. สนผ. 

ระดับท่ี 3 ผอ. สคร. เห็นชอบรายงานผลฯ 

ระดับท่ี 4 คนร. เห็นชอบการรายงานผลฯ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือทราบ  

ระดับท่ี 5 ครม. รับทราบการรายงานผลฯ       

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2569 - 2570 การจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2571 - 2575 
แผนพั ฒ น ารั ฐวิ ส าห กิ จ  
พ.ศ. 2566 - 2570 

5 1 2 3 4 5 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระดับที่ 1 กระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งข้อมูลกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุน  
ของรัฐวิสาหกิจในก ากับตามหลักเกณฑ์ที่ คนร ก าหนด มายัง สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คนร. 

ระดับท่ี 2 สคร. จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571 - 2575 

ระดับที่ 3 คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2571 - 2575 

ระดับท่ี 4 คนร. เห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571 – 2575 

ระดับท่ี 5 ครม. เห็นชอบแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571 - 2575  

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ รัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง/ประชาชน 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ส ค ร . ศึ ก ษ าแ ละ จั ด ท า ร่ า งห ลั ก เก ณ ฑ์ 
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 

                    

2. คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

                    

3 . คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 
เห็ น ช อ บ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร ร า ย ง า น ผ ล 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

                    

4 . สคร. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

                    

5 . สคร. เสนอรายงานผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ต่อ คนร. 

                    

6 . คนร. เสนอรายงานผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจต่อ ครม. 
เพื่อทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

                    

7 . สค ร . น า ข้ อ มู ลผ ลก ารด า เนิ น งาน ขอ ง
รัฐวิส าห กิ จ ตามแผน พั ฒ น ารั ฐวิ ส าห กิ จ  
พ.ศ. 2566 - 2570 มาวิ เคราะห์ เพื่อใช้
ประกอบการพิ จารณ าจั ดท าแผนพั ฒ นา
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571 - 2575 ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                    

8. สคร. เวียนแจ้งให้กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอ 
ก รอ บ น โย บ าย ก ารพั ฒ น าแ ละ ทิ ศท า ง 
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

                    

9. กระทรวงเจ้าสังกัดเสนอกรอบนโยบายการ
พั ฒ น า แ ล ะ แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ก า ร ล ง ทุ น 
ของรัฐวิสาหกิจในก ากับ 

                    

10. สคร. จัดท าร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2571 - 2575 

                    

1 1 . คณ ะอนุ ก รรมการจั ด ท าแผน พั ฒ น า
รั ฐ วิ ส าห กิ จ เห็ น ช อ บ ร่ า งแ ผน พั ฒ น า
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2571-  2575 

                    

12. คนร. เห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2571 - 2575 

                    

13. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2571 - 2575 

                    

 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)   - 
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ชื่อโครงการ โครงการการจัดท า พัฒนา/ปรับปรุง กฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนที่มีความชัดเจนและแน่นอนในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โดยมีความโปร่งใส  
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีขั้นตอนเพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหา อุปสรรคหรือความล่าช้าในการ
จัดท าและด าเนินโครงการร่วมลงทุน รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุน  
อย่างเหมาะสมภายใต้หลักวินัยการเงินการคลัง โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชน 
ถ่ายทอดความรู้ ขณะที่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท าโครงการร่วมลงทุนกระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายระดับประเดน็  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง  โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนา  (1) การขนส่งทางราง 

(2) การขนส่งทางน้ า 
(3) การขนส่งทางอากาศ 
(4) การขนส่งทางถนน 
(5) ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

เป้าหมายย่อย  (1) ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
(2) การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมข้ึน 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย   พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ ได้ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ใน ๑๑ กิจการ และการใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริ การ
สาธารณะ รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐ ซึ่งช่วยท าให้
เกิดโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V03 การกระตุ้นอุปสงค์ 

ชื่อปัจจัย :   F0302 ภาคีส่วนรว่มระหว่างภาครัฐและเอกชน 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก  การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
            

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  พิทย  อุทัยสาง 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  ppps@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3202 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ศุภโชค  วุฒิศักดิ์ศิลป์ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3166 

  

24 



3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  การจัดท าและด าเนินโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
เป็นภารกิจส าคัญของรัฐที่ต้องจัดท าเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐประสงค์จะสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนจะต้องมาสู่
กระบวนการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีเป็นระเบียบหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุม
ขั้นตอนการจัดท าและด าเนินโครงการที่ครบถ้วนตั้งแต่การเสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแล
โครงการร่วมลงทุนเป็นต้น แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
กฎหมายดังกล่าวจึงควรได้รับการปรับปรุง เพ่ือช่วยลดปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น 
รวมไปถึงการจัดระเบียบ หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมาตรฐานสากล 

3.1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดด้านกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน และเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุม มีความครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนก าหนด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและก ากับดูแล 
รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันให้กับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  กฎหมายล าดับรองภายใต้ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 

มีการประกาศใช้อย่างครบถ้วนและได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยงานของรัฐมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุม
ขั้นตอนการจัดท าและด าเนินโครงการที่ครบถ้วนตั้งแต่การเสนอโครงการ การคัดเลือกเอกชน การก ากับดูแล
โครงการร่วมลงทุน 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  การจัดท า พัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ 
ปี ๒๕๖๒ นั้น จัดท าขึ้นเพ่ือให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ การพัฒนาของประเทศ รวมทั้งข้อกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งในแต่ละช่วงเวลาในอนาคตสามารถด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้การพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา ๗ 
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่าตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯปี ๒๕๖๒ 
รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการร่วมลงทุนได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2566  

-  
2570 

ระดับความส าเร็จในการโครงการการจัดท า 
พัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง 

 5 1 2 3 4 5 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า/ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรอง 
2. หารือการจัดท า/ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท า/ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองตามข้อสังเกตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองท่ีได้จัดท า/ปรับปรุงต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
5. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองท่ีได้จัดท า/ปรับปรุงต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมลงทุนฯ 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

4. กิจกรรม  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษา/รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า/ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรอง     
2. หารือการจัดท า/ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
3. จัดท า/ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองตามข้อสังเกตหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     
๔. น าร่างกฎหมายล าดับรองที่ ได้จัดท า/ปรับปรุงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวข้อง 
    

๕. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองที่ได้จัดท า/ปรับปรุงต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย     
๖. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองที่ได้จัดท า/ปรับปรุงต่อคณะกรรมการนโยบายฯ     
๗. น าเสนอร่างกฎหมายล าดับรองเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา     

หมายเหตุ : การจัดท าพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง เป็นโครงการที่อาจต้องมีการด าเนินการครอบคลุมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
เนื่องจากกฎหมายล าดับรองจะตอ้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ 
ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นมาตฐานสากล 

 

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  โครงการการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 

และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒) ได้ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอน 
ในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน มีกลไก
ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้าในการจัดท าหรือด าเนินโครงการร่วมลงทุน และมีมาตรการส่งเสริม
การร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การลงทุนในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเกิดเพ่ิมมากขึ้น ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจาย
รายได้ของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายระดับประเดน็  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง  โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนา (1) การขนส่งทางราง 

(2) การขนส่งทางน้ า 
(3) การขนส่งทางอากาศ 
(4) การขนส่งทางถนน 
(5) ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

เป้าหมายย่อย  (1) ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
(2) การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมข้ึน 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒ ได้ก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่ครอบคลุม  
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมใน ๑๑ กิจการ และการใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม
ของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงาน  
และบุคลากรของภาครัฐ ซึ่งช่วยท าให้เกิดโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V03 การกระตุ้นอุปสงค์ 

ชื่อปัจจัย :    F0302 ภาคีส่วนรว่มระหว่างภาครัฐและเอกชน 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก  การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)

            
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  พิทย  อุทัยสาง 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  ppps@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3202 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ศุภโชค  วุฒิศักดิ์ศิลป์ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3166 
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล   รัฐมีหน้าที่ ในการจัดท าและด าเนินโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึ่งการให้เอกชนมาร่วม
ด าเนินโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จะช่วยลดภาระงบประมาณและภาระการคลัง
ในระยะยาวของรัฐ และท าให้รัฐสามารถน าเงินงบประมาณไปพัฒนาโครงการอ่ืน ๆ หรือให้บริการประชาชน 
ในส่วนอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้มากขึ้น นอกจากนี้ ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ของเอกชน
จะช่วยลดต้นทุน เพ่ิมความยืดหยุ่นในการด าเนินโครงการ ตลอดจนช่วยให้การพัฒนาโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะมีความรวดเร็วและสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้ 

3.1.2 วัตถุประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือลดภาระของเงินงบประมาณในการลงทุนของรัฐ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  ส่งเสริมให้ เกิดการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐ 

และภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  การลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและบรกิารสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจาย
รายได้ของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  ภาครัฐสามารถจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งช่วยลดภาระด้านงบประมาณลงทุนและทรัพยากรบุคคล  
ของรัฐ และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้น และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในระยะยาว จากการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและทั่วถึง รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศให้สูงขึ้น 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2566 - 2570 ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการร่วม

ลงทุนตามแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
 5 1 2 3 4 5 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1. ติดตามผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเจ้าสังกัด

และหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
2. พิจารณาความครบถ้วนของหลักการโครงการและรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์

โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
3. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานการประชุมและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

เพ่ือประกอบ การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายฯ 
4. พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลและความเป็นไปได้ของโครงการหลังจากได้ข้อมูล

เพ่ิมเติมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการหลังจากได้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
5. จัดท าสรุปข้อมูลสาระส าคัญของโครงการและความเห็นประกอบการน าเสนอ

คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมลงทุนฯ 
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3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

4. กิจกรรม  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ติดตามรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากกระทรวง 
เจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

    

2. พิจารณาความครบถ้วนของหลักการโครงการและรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

    

3. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานการประชุม และสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายฯ 

    

4. พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลและความเป็นไปได้ของโครงการหลังจากได้รับข้อมูล 
ตามความเห็นของที่ประชุมเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

    

5. จัดท าสรุปข้อมูลสาระส าคัญของโครงการเพื่อประกอบการน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
นโยบายฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการโครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ  
ปี ๒๕๖๒  

    

๖. จัดท าระเบียบวาระการประชุมเพื่อประกอบการน าเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ 

     

หมายเหตุ : แผนการด าเนินการข้างต้นแสดงการด าเนินการในทุกกิจกรรมย่อยของแต่ละโครงการ โดยโครงการที่จะน าเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา 
จะต้องมีการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่กิจกรรมที่ ๑ - ๖ ตามล าดับ 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ โครงการติดตามและปรับปรุงแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562) ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
(แผนร่วมลงทุนฯ) ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผน
ร่วมลงทุนฯ จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบแนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ รวมทั้งสร้างความสนใจและดึงดูดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
ภายใต้แผนดังกล่าว เพ่ือลดข้อจ ากัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ ตลอดจน
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม
ของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายระดับประเดน็  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง  โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนา  (1) การขนส่งทางราง 

(2) การขนส่งทางน้ า 
(3) การขนส่งทางอากาศ 
(4) การขนส่งทางถนน 
(5) ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

เป้าหมายย่อย (1) ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
(2) การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมข้ึน 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  แผนร่วมลงทุนฯ ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว (ปี 2563 - 2570) ได้มีการบรรจุรายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนจากแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด 
ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
ด้านพลังงาน ด้านดิจิทัล และด้านสาธารณสุข เป็นต้น รวมถึงมีการจัดล าดับความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน  
ของโครงการ ซึ่งช่วยเป็นกรอบแนวทางที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานของรัฐในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โดยแผนร่วมลงทุนฯ จะมีการปรับปรุงทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุง  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V03 การกระตุ้นอุปสงค์ 

ชื่อปัจจัย :    F0302 ภาคีส่วนรว่มระหว่างภาครัฐและเอกชน 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก  การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
            

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  พิทย  อุทัยสาง 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  ppps@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3202 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ศุภโชค  วุฒิศักดิ์ศิลป์ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3166 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ในมาตรา 12 ได้ก าหนดให้มี 
การจัดท าแผนร่วมลงทุนฯ เพ่ือเป็นกรอบแนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท าโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ รวมทั้งสร้างความสนใจและดึงดูดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน
ภายใต้แผนดังกล่าว เพ่ือลดข้อจ ากัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ ตลอดจน
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
และนวัตกรรมของเอกชนในการให้บริการสาธารณะ 

3.1.2 วัตถุประสงค์  แผนร่วมลงทุนฯ ได้มีการบรรจุรายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุน 
จากแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด และมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ รวมทั้งก าหนดให้มีการติดตามผล
การด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือประกอบการรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) เพ่ือก ากับติดตามสถานะและความคืบหน้า 
ของโครงการภายใต้แผนร่วมลงทุนฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  รายการข้อมูลโครงการตามแผนร่วมลงทุนฯ มีความเป็นปัจจุบัน 

สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญที่เหมาะสม 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  หน่วยงานของรัฐมีกรอบ/แผนในการด าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยลดภาระเงินลงทุนของรัฐในการพัฒนา
โครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนร่วมลงทุนฯ และการปรับปรุง 
แผนร่วมลงทุนฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีกรอบและแนวทางในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศท่ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2566 

- 
2570 

ระดับความส าเร็จ ในการติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ และปรับปรุง
รายการโครงการในแผนร่วมลงทุนฯ ทุก 6 เดือน 
(ปีละ 2 ครั้ง) 

 5 1 2 3 4 5 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1. เวียนขอข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯและรายการโครงการใหม่ที่ประสงค์จะ

ด าเนินการในรูปแบบร่วมลงทุนจากกระทรวงเจ้าสังกัด 
2. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการความคืบหน้าและปัญหาของรายการโครงการตามแผน

ร่วมลงทุนฯ จากกระทรวงเจ้าสังกัด 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการติดตามและปรับปรุง แผนร่วมลงทุนฯ รวมทั้งจัดกลุ่มโครงการ 
4. เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ และการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ  

(ถ้ามี) ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา แผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน 
5. เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ และการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ 

(ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
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3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ หน่วยงานเจา้ของโครงการร่วมลงทุนฯ 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

4. กิจกรรม  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าแบบฟอร์มขอข้อมูลและเวียนหนังสือขอข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ  
ไปยังแต่ละกระทรวงเจ้าสังกัด 

    

2. ประสานและรวบรวมข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ จากกระทรวงเจ้าสังกัด 
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

    

๓. วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการที่จะได้รับการบรรจุอยู่ในแผนร่วมลงทุนฯ และจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการภายใต้แผนร่วมลงทุนฯ 

    

๔. เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ และการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ  
(ถ้ามี) ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการจัดท าโครงการร่วมลงทุน (คณะอนุกรรมการ
แผนฯ) พิจารณา 

    

๕. เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ และการปรับปรุงแผนร่วมลงทุนฯ  
(ถ้ามี) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแผนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ 
พิจารณา 

    

๖. จัดท าหนังสือเวียนแผนร่วมลงทุนฯ ฉบับปรับปรุงไปยังหน่วยงานเจ้าสังกัด รวมถึงเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์แผนร่วมลงทุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ สคร.  

    

หมายเหตุ : แผนร่วมลงทุนฯ จะมีการตดิตามผลการด าเนินการตามแผนร่วมลงทุนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก ๖ เดือน)  

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ โครงการการจัดหาเครื่องชั่งน ้าหนักและอุปกรณ์ด้านการจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการค้าและการบริการระหว่างประเทศ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย 2 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  : 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น : (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย : ความสามารถด้านการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 

แผนย่อย : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย : ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนา การขนส่งทางถนน 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 กรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 1. พัฒนากระบวนงานทางศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ชายแดน/ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ด่านศุลกากรสะเดา กรมศุลกากร 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด้าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 

2.2 ผู้อ้านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายด่านศุลกากรสะเดา  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 75120000@customs.go.th    
โทรศัพท์ : 0 7439 8816 ถึง 7 
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2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :  นางอาจิน  ทองนุ่น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  75120010@customs.go.th 
โทรศัพท์ :   0 7439 8816 ถึง 7 
โทรสาร :  0 7439 8815  
   

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  เดือนตุลาคม 2565 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  เดือนกันยายน 2566 

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  
 ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ลักษณะการ
ให้บริการแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกส่วนตรวจสินค้า ประกอบด้วยช่องตรวจขาเข้า 6 ช่องตรวจ ขาออก  
6 ช่องตรวจ ส่วนที่สองส่วนตรวจรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบัสโดยสารระหว่างประเทศ ประกอบด้วย            
ช่องขาเข้า(ศุลกากร 11 ช่อง และตรวจคนเข้าเมือง 11 ช่อง) รวม 22 ช่องตรวจ ช่องตรวจขาออก 
(ศุลกากร 11 ช่อง และตรวจคนเข้าเมือง 11 ช่อง)  รวม 22 ช่องตรวจ เพ่ือรองรับการค้าและ                  
การท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยด่านศุลกากรสะเดามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเฉลี่ยปีละ  
5 ล้านคน รถยนต์ส่วนบุคคลปีละ 6 แสนคัน จักรยานยนต์ปีละ 4 หมื่นคัน รถบัสโดยสารเฉลี่ยปีละ  
3 หมื่นคัน รถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก ปีละ 4 แสนคัน มูลค่าทางการค้าปีละ 4 แสนล้านบาท การจัดเก็บ
รายได้เฉลี่ยปีละ 3.7 พันล้านบาท 
 แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ยังไม่ได้รวมการติดตั้ง อุปกรณ์เสริมด้าน
การบริการและการควบคุมทางศุลกากร ได้แก่ ไฟสัญญาณเขียว-แดง แสดงระยะไกลส าหรับการเปิด-ปิด
ช่องบริการให้ผู้ใช้บริการทราบ ไม้กั้นจราจรแบบอัตโนมัติเพ่ือควบคุมทางศุลกากร แผงกั้นจราจร         
(แบริเออร์) เพ่ือความปลอดภัย รวมถึงเครื่องชั่งน้ าหนักรถบรรทุกสินค้าส าหรับการควบคุมรถบรรทุกสินค้า  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน 

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และคนขับรถบรรทุกสินค้า 
- เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และแก้ปัญหาจราจร 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- เพ่ิมความสะดวกให้แก่รถบรรทุกสินค้า 
- เพ่ิมความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- การจัดเก็บรายได้ของด่านศุลกากรสะเดาเพ่ิมมากข้ึน 
- มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
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  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ 
- ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้จ่ายมากขึ้น 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
- การจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักรถบรรทุก และอุปกรณ์จราจรได้ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐาน 

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และด าเนินการครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 การจัดท ารูป แบบ รายการละเอียด และร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ 
2 การก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ 
3 การด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 
4 การประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และจัดท าสัญญาแล้วเสร็จ 
5 ด าเนินการส่งมอบ และการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ 

 จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  
- ประชาชน และผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก ได้รับความสะดวกในด้านสถานที่และการให้บริการ

ของทางราชการ 
- ข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรสะเดา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ  ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด้าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 
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. การจัดท ารูป แบบ รายการละเอียด และร่าง
ขอบเขตของงาน 

            

2. การก าหนดราคากลาง             

3. การด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง             

4. การประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และจัดท า
สัญญา 

            

5. ด าเนินการส่งมอบ และการตรวจรับพัสดุ             
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,664,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ระบุงบประมาณการ
ด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ).... บาท  และเป็นงบประมาณในปีประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ านวน 7,664,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  บาท 

5.1 แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 7,664,000 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 - 2,300,000 2,300,000 3,064,000 7,664,000 
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ชื่อโครงการ โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.4  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมาย 2.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย ความสามารถด้านในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 

แผนย่อย 3.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายแผนย่อย ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทยดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 :    
เป้าหมายหลัก  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทใหม่ 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ 

ของภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเป็นประตู

การค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจส าคัญของภูมิภาค 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ

ประหยัด 
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับการ
พัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทั ลแบบ
เบ็ดเสร็จ 

กลยุทธ์ที่  3  ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล 
  1.3 แผนระดับท่ี 3 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 : 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาพิธีการศุลกากร กระบวนการน าเข้า -ส่งออกที่เกี่ยวข้อง 
และการอ านวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากระบบ NSW 
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางการพัฒนา 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกรมศุลกากร : 
เรื่องที่ 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจและเชื่อมโยงการค้าโลก  

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ : โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นายจักกฤช  อุเทนสุต        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 100328@customs.go.th        
โทรศัพท ์: ๐ ๒๖๖๗ ๖๙๖๕         

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นายสรรพสุข  วิจัยวรกิจ        
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106787@customs.go.th       
โทรศัพท ์: ๐ ๒๖๖๗ ๗๕๓๔  
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ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม ๒๕๖๕    
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  กันยายน ๒๕๖๖       

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

(ความเป็นมาของโครงการ สภาพ/สถานการณ์ปัจจุบัน/ความต้องการ/สาเหตุที่ต้องด าเนินการ
โครงการ และความส าคัญของโครงการที่มีต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์) 
 ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีแผนงานส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง
สุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto Certificate) ผ่าน ASEAN Single Window (ASW) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และคาดว่าจะมีแผนต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากยังมีประเทศสมาชิกเพียงไม่ก่ีประเทศที่คาดว่า
จะพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยโดยกรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงาน
ออก e-Phyto Certificate มีการเตรียมการระบบเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ NSW ส าหรับ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ e-Phyto Certificate กับประเทศสมาชิกอาเซียนผ่าน ASW 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยตรง เกี่ยวกับการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบสินค้าและเอกสารประกอบส าหรับการน าเข้าส่งออกสินค้าเกษตร โดยสถานะปัจจุบัน 
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศอินโดนีเซีย  
และยังต้องใช้ระยะเวลาในการร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และข้อมูลที่รับส่งให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้และข้อก าหนดของอาเซียน ส่วนประเทศสมาชิกอ่ืนยังไม่มีความพร้อมใด ๆ เกี่ยวกับ e-Phyto 
Certificate ด้วยสถานะการด าเนินงานปัจจุบัน อย่างน้อยต้องมี ๒ ประเทศ คือ ประเทศผู้ส่ง 
และประเทศผู ้ร ับที ่มีความพร้อมร่วมกัน จึงจะสามารถเชื ่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate  
อย่างเป็นทางการได้ กรมศุลกากรในนามของหน่วยงานเจรจาและพัฒนาทางด้านเทคนิคส าหรับ 
การเชื่อมโยงระบบ NSW และ ASW ต้องประสานงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการพัฒนาระบบ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ e-Phyto Certificate และเชื่อมโยงข้อมูลฯ  
กับประเทศสมาชิกปลายทางได้        

2) วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือให้การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศสมาชิกที่มีความพร้อม สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
- เพ่ือให้ระบบของกรมวิชาการเกษตรและระบบ NSW มีความพร้อมเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto 

Certificate อย่างเป็นทางการ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ด าเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของ
อาเซียน 

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของไทยรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศสมาชิก
อาเซียนผ่านระบบ NSW และ ASW 
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  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าใจกระบวนการส าหรับการขอ

และการเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate   
- การเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate สามารถด าเนินการได้จริง และไม่ต้องพ่ึงการใช้ฟอร์ม

กระดาษหากไม่มีความจ าเป็น  

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- พบข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในการพัฒนาและทดสอบระบบฯ ทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 
- การเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate สามารถให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ  

น าข้อมูลฯ ไปปฏิบัติได้จริงในการตรวจสอบสินค้าเกษตร โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ  

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
- การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ด าเนินการได้ส าเร็จกับประเทศที่มีความพร้อม 

อย่างน้อย ๒ ประเทศ  
- การเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ด าเนินการได้ส าเร็จกับประเทศที่มีความพร้อม 

อย่างน้อย ๑ ประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 เตรียมการระบบส าหรับทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศ
สมาชิกท่ีแจ้งความพร้อมเพ่ิมเติมได้ 

2 ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศสมาชิก ๑ ประเทศ 
เป็นผลส าเร็จ 

3 ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศสมาชิก ๒ ประเทศ 
เป็นผลส าเร็จ 

4 เตรียมการระบบส าหรับการเชื่อมโยงจริงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศสมาชิก 
ที่แจ้งความพร้อมได ้

5 เชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate กับประเทศสมาชิก ๑ ประเทศได้ 

จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ประกอบการ 
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 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : เป็นระบบฯ ที่จัดตั้ง ณ กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้งานระบบฯ ผ่านเว็บไซต์หรือระบบเครือข่ายภายในของกรมวิชาการเกษตร และ  
มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับต่างประเทศผ่านระบบ NSW และ ASW 

 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 
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. เตรยีมการระบบส าหรับทดสอบ
เชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto 
Certificate กับประเทศสมาชิกที่
แจ้งความพร้อมเพ่ิมเติม 

            

2. ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล  
e-Phyto Certificate  
กับประเทศสมาชิกอย่างน้อย 
๑ ประเทศ 

            

3. ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล  
e-Phyto Certificate กับ
ประเทศสมาชิกอย่างน้อย  
๒ ประเทศ 

            

4. เตรยีมการระบบส าหรับการ
เชื่อมโยงจริงข้อมูล e-Phyto 
Certificate กับประเทศสมาชิกที่
แจ้งความพร้อม 

            

5. เชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto 
Certificate กับประเทศสมาชิก
อย่างน้อย ๑ ประเทศ 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  -  บาท  และเป็นงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 จ านวน  -  บาท 

แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น  ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

งบประมาณ 
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน   
3. เงินกู้   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. NSW Operator  โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง

ของการจัดตั้ งการให้บริ การ
ระบบ NSW ซึ่งกรมศุลกากรให้
สิ ทธิ ด า เนิ นการระบบ  NSW  
แก่ NSW Operator แล้ว เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ชื่อโครงการ  มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์   
ของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมปริมาณความต้องการ

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ รวมทั้งช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิต 
ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์/ชิ้นส่วนส าคัญของรถยนต์ไฟฟ้า เกิดการจ้างงานในประเทศไทยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) เป็นยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะส่งผลให้ GDP ของประเทศเพ่ิมขึ้นกว่า 2 แสนล้านบาท  

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
เป้าหมาย  ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ 

ทางลบจากพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการดังกล่าวจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการลด

การใช้พลังงานเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล จะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ า ส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นของประเทศ
ไทยในการปฏิบัติตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

1.2. แผนระดับที่ 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

เป้าหมายระดับประเด็น ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  โครงการดังกล่าว 

จะช่วยส่งเสริมปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประเภท
ฟอสซิล โดยการสนับสนุน ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น  
อันจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ า  

แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง  โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา  ๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และ 

สร้างแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุน การจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการบริหาร
จัดการพลังงานอัจฉริยะเพ่ือน าไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต 

เป้าหมายย่อย ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น 
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ความสอดคลองของโครงการกับเปาหมายของแผนยอย โครงการดังกลาวจะลดการใช
พลังงานเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล โดยการสนับสนุน ปจจัยแวดลอม และสรางแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการใช
พลังงานไฟฟามากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหประเทศไทยกาวสูสังคมคารบอนต่ํา  

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 
(หลัก) ชื่อองคประกอบ: V03 มาตรการสงเสริมและสนับสนุน 

ชื่อปจจัย:  F0305 การอนุ รั กษพลั ง ง าน ในภาคขนส งยานยนต ไ ฟฟ า  
และภาคที่อยูอาศัย 

(2) ประเด็นที่เกี่ยวขอในระดับรอง  การเติบโตอยางยั่งยืน 
เปาหมายระดับประเด็น  สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางยั่งยืน 
ความสอดคลองของโครงการกับเปาหมายของแผนแมบทประเด็น โครงการดังกลาว 

มีสวนชวยสงเสริมการบริโภคและการผลิตอยางยั่งยืนของประเทศ ผานการสนับสนุนการใชและผลิต 
ยานยนตไฟฟา ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับต่ํา อันมีสวนชวยสงเสริมสภาพแวดลอมของประเทศไทย
ใหมีคุณภาพดีขึ้นดวย 

แผนยอยที่เกี่ยวของ การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา ๓) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนา และสงเสริม

โรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ชวยสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว และ
ประมงตลอดหวงโซคุณคา และกําหนดใหผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม 
และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการเพื่อจํากัดการใช
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตํามชวงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 
ที่ยั่งยืน เพื่อใหแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
โดยสงเสริมทั้งอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
ในทองถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งดานการพัฒนาเครือขาย 
ที่ประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การยกระดับโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยการใช
มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใชกฎหมาย เพื่อกระตุนใหเกิดการผลิต 
และการบริโภคอยางยั่งยืน 

เปาหมายยอย การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
ความสอดคลองของโครงการกับเปาหมายของแผนยอย โครงการดังกลาวจะชวย 

เปนสวนหนึ่งของการลดการใชพลังงานเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล จะสงผลใหประเทศไทยกาวสูสังคมคารบอนต่ํา 
และมีสวนชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 
(หลัก) ชื่อองคประกอบ: V040 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

ชื่อปจจัย: F0401 กฎหมาย นโยบาย แผน ระเบียบ มาตรการ (มาตรการจูงใจ 
มาตรการทางเศรษฐศาสตร) 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  
 เปาหมายหลัก  4. การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน 
 เปาหมายรอง  1. การปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

46 



 หมุดหมายหลัก  หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
 หมุดหมายรอง  หมุดหมายที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการดา้น)  
แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568)  

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที ่เกี ่ยวข้อง เมื ่อวันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ครม.  ได้มีมติ

เห็นชอบให้ด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 

2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2568) 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)         
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ)  โครงการที่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)       

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว      
2.2.2 ชื่อ – สกุล  รัชฎา วานิชกร     
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  taxplanning.director@gmail.com  
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) rwanichakorn@gmail.com   
2.2.5 โทรศัพท์   0 2241 5600 ต่อ 535101-3  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว      
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ณัฏฐิญา มีสูงเนิน     
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  planning47@excise.go.th   

2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) nattiya9924@gmail.com   

2.3.5 โทรศัพท์   080 952 9419    
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1  หลักการและเหตุผล  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นฐานการผลิต

ยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ รวมถึงช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ  
เพ่ือพิจารณามาตรการด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรมในประเทศไทย 
3.1.2  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
ในประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
ของโลก เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ZEV และรักษาฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน  

2) เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อย CO2 ในภาคขนส่ง  
3) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุนผลิตยานยนต์ ZEV และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การผลิตรถยนต์/ชิ้นส่วนส าคัญของรถยนต์ รวมถึงการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ  
4) เพ่ือส่งเสริมการผลิตยานยนต์ ZEV ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัย 

3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
การสร้างอปุสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
2) ปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1) เกิดการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนส าคัญของยานยนต์ไฟฟ้า และการผลิตแบตเตอรี่ 

ในประเทศ  
2) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อย CO2 ในภาคการขนส่ง  
3) เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนส าคัญของโลก 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1) มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท BEV จ านวน 282,240 คัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของยานยนต์

ทั้งหมด ภายในปี 2570 
2) มีการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ประเภท BEV จ านวน 380,250 คัน คิดเป็นร้อยละ 17  

ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ   พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั่วประเทศ 
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3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 

3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1. การด าเนินงานตามระเบียบ หรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง 
            

5. งบประมาณ 

5.1 แหล่งเงิน (บาท) 

5.1.1 งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบประมาณจากแหล่งอ่ืน เช่น เงินบริจาค เป็นต้น) 
(1) ที่มาของงบประมาณ  แหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
(2) จ านวนงบประมาณ  39,987,887,500 บาท 

5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 39,987,887,500 บาท 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

2566 826,695,500 1,585,339,500 1,641,781,500 1,925,182,500 5,979,000,000 
2567 1,513,451,000 2,930,682,500 2,993,959,500 3,590,794,500 11,028,887,500 
2568 3,199,471,000 6,080,685,000 6,376,528,500 7,323,315,500 22,980,000,000 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  39,987,887,500  บาท  
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ชื่อโครงการ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
เป้าหมาย 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนธุรกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจสะท้อนให้เห็นว่าสถาบัน

การเงินเฉพาะกิจ (SFIs) สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยได้และสามารถด าเนินบทบาท  
การเป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการไทยได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้ประกอบการเป็นอีกหนึ่งปัจจัย  
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส าคัญที่จะเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ประเทศไทย 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 เป้าหมายระดับประเด็น ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท          

ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น SFIs โดยเฉพาะ SFIs            

ที่มีพันธกิจสนับสนุนผู้ประกอบการจัดท าแผนธุรกิจที่ประกอบด้วยแผนงานหรือโครงการที่มุ่งเน้นบทบาท                
การเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงพัฒนาศักยภาพ  
ของผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ทางด้านการเงิน ด้านอาชีพ และด้านเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถแข่งขัน 
ในระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ได้ 

 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 แนวทางการพัฒนา สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน
วิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน  โดยพัฒนาระบบและศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจ  
อย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต
และบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน  ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต  และพัฒนาบุคลากร
ทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 เป้าหมายย่อย อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  แผนธุรกิจของ SFIs สะท้อน            
ให้เห็นว่า SFIs เป็นกลไกหนึ่งของภาครัฐในการด าเนินนโยบายหรือมาตรการที่ช่วยพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ         
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ ระบบการส่งเสริม 
ปัจจัย  ผู้ให้บริการทางธุรกิจ 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก - 

 หมุดหมายที่ - 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที ่- 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง  -  
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1  นโยบายรัฐบาลหลัก - 
1.5.2  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล - 
1.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   การด าเนินงาน 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  นรพรรษ  เพ็ชรตระกูล 
2.2.3  E-mail (หน่วยงาน)  noraputt.p@mof.go.th 
2.2.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3200 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.3.2  ชื่อ – สกุล    พิชญ์ลักษณ์ แช่มชื่น 
2.3.3  E-mail (หน่วยงาน) pitchaluckc@fpo.go.th 
2.3.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3243 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มอบหมายให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นหน่วยงานก ากับดูแล SFIs และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ได้มีค าสั่ งกระทรวงการคลัง ที่  433/2558 เรื่อง มอบหมายให้  ธปท. ก ากับดูแล SFIs และค าสั่ ง
กระทรวงการคลัง ที่ 434/2558 เรื่อง มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลังก ากับนโยบายของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยก าหนดให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีหน้าที่        
ในการจัดท าแนวนโยบายการด าเนินงานของ SFIs และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs  
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจของ SFIs 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังให้ความเห็นชอบ
แผนธุรกิจของ SFIs ครบถ้วนและภายในเวลาที่ก าหนด 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) SFIs น าข้อสังเกตของ สศค. ไปปรับปรุงแผนธุรกิจ  
และน าแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติจริง 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การด าเนินงานของ SFIs สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ านวนแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ SFIs และกลุ่มเป้าหมายตามพันธกิจของแต่ละ SFIs 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 

 
4. กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของ SFIs ตามท่ีได้รับมอบหมาย      

 
5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด  -  บาท 
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ชื่อโครงการ โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น     
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การน าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

ในการด าเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนส่งเสริมการส่งออก
และให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ต่อการส่ง เสริม สนับสนุน  
และอ านวยความสะดวก ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ อาทิ  การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชกรรม  
การบริการ การท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการค้า การพัฒนาภาคผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยกระดับพัฒนา SMEs สู่สากล และ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในแต่ละพ้ืนที ่

1.2 แผนระดับที่ 2  
 1.2.1  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง เขตเศรษฐกิจพิเศษ      
เป้าหมายระดับประเด็น การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 

ส่งเสริมการส่งออกและให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า 
ในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ตามศักยภาพ โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้ง  
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลัก 
ในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง 
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม      

เป้าหมายย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ อาทิ การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชกรรม การบริการ การท่องเที่ยว รวมทั้ง
ส่งเสริมการค้า การพัฒนาภาคผลิตและบริการ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยกระดับพัฒนา SMEs สู่สากล 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : ความพร้อมของพ้ืนที่อุตสาหกรรม    

ชื่อปัจจัย : การจัดสรรที่ดินและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
1.2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

 เป้าหมายหลัก  - 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  
ของกรมธนารักษ์ 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  

1.5  ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ    
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) -        
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี) -        
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ใช้งบประมาณ   
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง   
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) -      

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาง         
2.2.2 ชื่อ – สกุล เขมฤดี จันทร์คง        
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) SP2 treasury.go.th 

2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) Iamgirl.p@gmail.com      
2.2.5 โทรศัพท์ 065 982 7870        

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาง         
2.3.2 ชื่อ – สกุล พจมาน ฝอยทอง       
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) SP2 treasury.go.th      

2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) Pljok_@Hotmail.com    
2.3.5 โทรศัพท์ 095 565 9246        
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  
        รัฐบาลมีนโยบายในการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เกิดการค้า 

การลงทุนเมืองชายแดน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศในท้องถิ่นและกระจายความเจริญ  
สู่ภูมิภาค พร้อมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เพ่ิมการจ้างงานอันเป็นการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงของประเทศ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วและเป็นรูปธรรม หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่ง ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพิกถอนที่ดิน
ของรัฐประเภทอ่ืน  ให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ จ านวน 5 พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และหนองคาย 
โดยมีพ้ืนที่สงขลา 1 แปลง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุได้มาโดยการยึดทรัพย์จาก ปปง. และมีค าสั่ง คสช. ที่ 74/2559  
สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพิกถอนที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนให้ตกเป็น ที่ราชพัสดุ  จ านวน 2 พ้ืนที่ 
ได้แก่ กาญจนบุรี และนครพนม โดยให้กรมธนารักษ์จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์  หรือจัดให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชนเช่าเพ่ือใช้ เป็น พ้ืนที่ พัฒนา  
ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งอัตราค่าเช่าที่คณะกรรมการก าหนด และปัจจุบัน มี
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) โดยภายใต้ระเบียบได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
   1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 2) เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  

3) เพ่ือให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
4) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  5) เพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน
ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน และปัญหาความแออัดของด่านชายแดน  

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  กรมธนารักษ์จะด าเนินการจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหรือเอกชนเช่า  
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างน้อย 1 แปลง (เป็นการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากปี 2565) 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) รัฐมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
2) เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น  
3) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเข้าระบบน าไปสู่ความม่ันคงของประเทศ  
4) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5) ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
6) เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือน าไปสู่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2) ส่งเสริมการค้าการลงทุนเมืองชายแดน  
3) เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่น  
4) ส่งเสริมการพัฒนา SMEs  
5) สร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของประเทศ  
6) สร้างรายได้ให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
                    น าเสนอผลการคัดเลือกผู้ลงทุนต่อ กพศ. (กรณีเอกชนเช่า) หรือ จัดให้การนิคมอุตสาหกรรม  
      แห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อย่างน้อย 1 แปลง 
 3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
                     ผูล้งทุนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs นิคมอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นท่ี 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ     
         จังหวัด 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ 
         เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หนองคาย มุกดาหาร และสงขลา 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2565      
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2567      
3.4.3 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 - 2567   

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
 1. พิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน และน าเสนอผลการคัดเลือก ต่อ กพศ. 

(ผลการประกาศเปิดประมูล 18 พฤษภาคม 2565) 
    

   
 
 

2. ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

  
 

 
 

  
   

3. ขายเอกสารการลงทุนและแผนผังพื้นที่พัฒนา/ประชาสัมพันธ์
การลงทุน 

   
 

  
   

4. ช้ีแจงการลงทุนและดูพื้นท่ี 
    

 
 

   
5. ผู้ลงทุนจัดท าข้อเสนอโครงการลงทุน (มีระยะเวลา 90 วัน  

นับแต่วันปิดการขายเอกสารการลงทุน) 

    
 

 
    

6. ผู้ลงทุนยื่นซองเสนอโครงการลงทุน 
     

     
7. พิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนและน าเสนอผลการคัดเลือก ต่อ กพศ. 
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5. งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน (บาท) 

5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,000,000      
(1) งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง 1,000,000     

   (2) งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอ่ืน -      
5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,000,000     

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 
2567 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 1,000,000    
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ชื่อโครงการ  แผนการศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

และประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การมีมาตรการทางภาษีที่เหมาะสมจะช่วยดึงดูด 

การลงทุนในพ้ืนที่อันจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และท าให้พ้ืนที่ที่มีการลงทุนเกิดเม็ดเงิน
หมุนเวียนในเศรษฐกิจ 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมายระดับประเด็น การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน และการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถ
สร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยีในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทย
อย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายย่อย  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ิมขึ้น และการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้นและเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนจัดตั้งและย้ายฐานการผลิต 
ในเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของพ้ืนที่เป้าหมาย 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน 

ชื่อปัจจัย :    สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)

             

  

58 



1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.2.2 ชื่อ – สกุล  เสาวคนธ์  มีแสง 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    saowakon.me@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 9477  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล   อัครราชย์  บุญญาศิริ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  akkaraj.bo@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์ 0 2272 9375 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพ่ือจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาท างาน  

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยตราพระราชกฤษฎีกา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 641) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ให้สิทธิประโยชน์ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 17 ของเงินได้
พึงประเมินแก่ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดระยองของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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ในปี 2564 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้เสนอ 
ผลการศึกษาให้กรมสรรพากรพัฒนามาตรการภาษีดังกล่าวทั้งในส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและในส่วน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี นอกจากนั้น สกพอ. และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ได้มีข้อเสนอแนะให้กรมสรรพากรพิจารณาก าหนดมาตรการภาษีเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ รวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลงและประเทศไทยจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูเศรษฐกิจผ่านการดึงดูด                  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงควรมีการศึกษาแนวทางการก าหนด
มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความจ าเป็นสมควรในการปรับปรุงมาตรการภาษีปัจจุบัน

และการก าหนดมาตรการภาษีเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการก าหนดมาตรการภาษีที่สามารถตอบสนองการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในกรณีที่จ าเป็นสมควรต้องออกมาตรการภาษี
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีผลการศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการภาษี 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) มีการน าผลการศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไปใช้ในการพิจารณาก าหนดนโยบายให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  มีมาตรการภาษีที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกในกรณีท่ีจ าเป็นสมควรต้องมีมาตรการดังกล่าว 

3.2.4 ตัวชี้ วัดความส าเร็จ มีผลการศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท้ังหมด) 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ัวประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ   30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

    

2 . ศึกษามาตรการภาษีปั จจุบั นและข้อเสนอมาตรการภาษี ของ สศช .  
และหน่วยงานอื่น ๆ 

    

3. วิ เคราะห์ ความคุ้ มค่ า ปัญหา และอุปสรรคของการออกมาตรการภาษี 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวม 

    

4. พิจารณาแนวทางการออกมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในภาพรวมแต่ละแนวทาง โดยเปรียบเทียบการสูญเสียรายได้กับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งพิจารณามิติต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลัง พ.ศ. 2561 

    

5. เสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารกรมสรรพากร     
 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการดังกล่าวมีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการจัดท า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจเข้าสู่ตลาด ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ให้กับหน่วยงานอีกด้วย 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมายระดับประเด็น ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ที่มีรูปแบบหลากหลาย 

  แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ 

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรม 
ความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร 
ยา และเครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์  
และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ 
การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 

เป้าหมายย่อย ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย 
และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน  

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย เป็นโครงการที่ใช้ความรู้ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท าของสั่งจ้าง จ าหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ชื่อปัจจัย : การต่อยอดธุรกิจที่เกิดจากงานวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก   - 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ - 
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 1.3  แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของกรมธนารักษ์ 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

1.5  ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) -     
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -        
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ    
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) -        
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี) -        
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ใช้งบประมาณ   
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง   
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) -   

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย         
2.2.2 ชื่อ – สกุล ส าราญ  เมืองนิล        
2.2.3 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) samranmu@treasury.go.th     
2.2.4 โทรศัพท์ 0 2834 8399       
2.2.5 โทรสาร 0 2834 8422       

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย         
2.3.2 ชื่อ – สกุล คงศักดิ์  พรพนาวรรณ      
2.3.3 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) kongsakpo@treasury.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์ 0 2834 8408       
2.3.5 โทรสาร 0 2834 8421 
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3 รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  

กองกษาปณ์จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางองค์กรไปเน้นการผลิตเหรียญที่ระลึก และของสั่งจ้างต่าง ๆ  
ให้มีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้กระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 
จะยังคงมีความส าคัญ เพ่ือรองรับผลกระทบจากสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น
ในอนาคต ดังนั้น กองกษาปณ์  จึงได้ด าเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เช่น ระบบการผลิต
โดยใช้ 3D Printing การใช้โปรแกรมซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบและปั้นต้นแบบเหรียญ เครื่องแกะลาย

ด้วยระบบเลเซอร์ (Laser engraving machine) ระบบเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ เป็นต้น มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตงานด้านออกแบบ ปั้นแบบ ท าดวงตราและด้านการผลิตชิ้นงานต้นแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึง
การผลิตเหรียญที่ระลึก และของสั่งจ้างอ่ืน ๆ ให้มีกระบวนการท างานที่รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน
ลดต้นทุน ทดแทนก าลังการผลิตด้านช่างฝีมือที่มีแนวโน้มลดลง รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างทันเวลา ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยกองกษาปณ์ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และยุทธศาสตร์การปรับโรงกษาปณ์เข้าสู่ยุค Industry 4.0 ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบ
หลากหลายและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมี
พฤติกรรมแปรเปลี่ยนเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.1 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตเหรียญที่ระลึก และของสั่ งจ้างต่าง ๆ โดยใช้ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมด้านการผลิตที่ทันสมัย และจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดหารายได ้
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
  มีการน าเทคโนโลยีด้านการผลิตเหรียญ มาใช้ในการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอน 

การผลิต และมีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่น่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับงานด้านฝีมือ เพ่ือออกสู่ตลาด 
เป็นการขยายกลุ่มลูกค้า ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคนิคด้านการผลิตเหรียญ เช่น เทคนิค 
การออกแบบและปั้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ  บูรณาการกับการท าแม่ตรา ดวงตรา 
ด้วยเครื่องแกะระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) และการใช้เครื่องแกะลายด้วยระบบเลเซอร์ (Laser engraving 
machine) ในการผลิตดวงตราต้นแบบที่มีเทคนิคพิเศษสีรุ้ง (Rainbow Effect) เทคนิคภาพแฝง (Latent 
Image) เทคนิค Micro Lettering เทคนิคการผลิตเหรียญที่ระลึกลงสี  เทคนิคการตีตราเหรียญที่ระลึก 
ขนาดใหญ่พิเศษ เหรียญที่ระลึกลวดลายสูงพิเศษ เหรียญที่ระลึกทรงกลมสามมิติ เหรียญที่ระลึกรูปทรง
พิเศษ และเหรียญที่ระลึกโลหะหลายชนิดประกอบกัน  เป็นต้น (สามารถจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างน้อย
จ านวน 2 รายการต่อปี) 
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3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
กองกษาปณ์น าเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิต 

ของกองกษาปณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น รองรับการจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง สามารถขยายตลาดไปตามกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น เป็น “โรงกษาปณ์ 
4.0” สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนผู้ใช้บริการ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
กองกษาปณ์สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตพัฒนาและจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ของหน่วยงานรวมถึงเพ่ิมกิจกรรมวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
สามารถจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างน้อยจ านวน 2 รายการต่อปี   

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   
ลูกค้าและประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  

ด าเนินการรายพ้ืนที่       
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 

3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม  2565      
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2570      
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

4 กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. คณะท างานศึกษา ทดลองและจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่  
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตรูปแบบใหม่
ที่ทันสมัย ประชุมหารือ วางแผน และติดตามการ
ด าเนินงาน  

                    

2. รวบรวมข้อมูล ทบทวนและศึกษากระบวนการ
ท า งาน แล ะ เท ค โน โล ยี ที่ ทั น ส มั ย  ตล อดจน
ประยุกต์ ใช้ ใน ด้านทั กษะงานฝีมื อ  เพื่ อน ามา
วิเคราะห์ออกแบบกระบวนการผลิต 

                    

3. ด าเนินการทดลอง ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

                    

4. จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และน าเสนอผู้บริหาร                     
5. ด าเนินการผลิตและจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด                     

5 งบประมาณ 

5.1 แหล่งเงิน (บาท) 
5.1.1 เงินรายได้ของหน่วยงาน  5,000,000  
5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 5,000,000    
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5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

2566 - - 500,000 500,000 1,000,000 
2567 - - 500,000 500,000 1,000,000 
2568 - - 500,000 500,000 1,000,000 
2569 - - 500,000 500,000 1,000,000 
2570 - - 500,000 500,000 1,000,000 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 5,000,000   
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ชื่อโครงการ โครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (กระจายการถือครอง
ที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร) 

เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จากการที่รัฐด้าเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือน้ามา 

ใช้ประโยชน์ในราชการหรือด้าเนินโครงการตามภารกิจ โดยการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตท่ีดินสงวนหวง
ห้ามทับซ้อนกับที่ดินที่ราษฎรอยู่อาศัยครอบครองมาก่อน หรือการจัดซื อที่ดินจากราษฎรแต่เข้าใช้ประโยชน์
เพียงบางส่วน หรือไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ท้าให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน อันส่งผลให้เกิดข้อพิพาทที่ประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่มและเรียกร้องให้ออกเอกสารสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือร้องเรียนต่อหน่วยงานขอให้ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยที่ท้ากินเป็นจ้านวนมาก 
และเป็นปัญหาที่ยืดเยื อมานาน ที่ต่างฝ่ายต่างโต้แย้งคัดค้านและเพ่ือให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 
และเป็นไปตามกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท้ากินภายใต้มาตรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ดังนั น 
เพ่ือให้การด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดจึงได้จัดท้าโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดแย้งในสิทธิท้ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน ถูกต้อง น้าไปสู่การพิจารณาก้าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
พร้อมทั งให้การบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุแปลงใหญ่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดที่ดินท้ากินและอยู่อาศัย
ให้แก่ราษฎรและเกษตรกร เพ่ือกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื นที่และมีมาตรการป้องกัน  
การเปลี่ยนมือ และแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนเพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และยั่งยืนต่อไป 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง เศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมายระดับประเด็น รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การสร้างโอกาสให้ประชาชน

ผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง และสร้างรายได้เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง  

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการหนี สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับ

ประชากรที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
ความรู้และวินัยทางการเงิน การจัดท้าบัญชีครัวเรือน น้าไปสู่การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกัน 
ในการลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพในการช้าระหนี เพ่ือป้องกันหนี เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

เป้าหมายย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ น 
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  ประชาชนมีความมั่นคงในสิทธิ 
ที่ดินท้ากินและอยู่อาศัย สามารถน้าสิทธิครอบครองไปค ้าประกันเงินกู้เพ่ือเป็นทุนในการประกอบกิจการ  
สร้างอาชีพ และรายได้ครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  ทุน 

ชื่อปัจจัย : ที่ดิน/อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก   - 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ - 

 1.3  แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของกรมธนารักษ์ 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.5  ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) -     
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -        
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก้าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ    
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) -        
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี) -        
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ใช้งบประมาณ   
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด้าเนินการเอง   
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) -   

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย         
2.2.2 ชื่อ – สกุล ธีรพงค์ สุขช่วย        
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) Tum16042010@gmail.com     

2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) Tum16042010@gmail.com     

2.2.5 โทรศัพท์ 0 2273 0062        
2.2.6 โทรสาร 0 2273 0685        
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2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย         
2.3.2 ชื่อ – สกุล จักรพงษ์ ฉัตรพัฒนวงศ ์      
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) yommatooth@gmail.com 
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) yommatooth@gmail.com 
2.3.5 โทรศัพท์ 0 2279 6246       
2.3.6 โทรสาร  0 2273 0685        

3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  

จากการที่รัฐด้าเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดิน เพ่ือน้ามาใช้ประโยชน์ในราชการหรือด้าเนิน
โครงการตามภารกิจ โดยการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินสงวนหวงห้ามทับซ้อนกับที่กิน  
ที่ราษฎรอยู่อาศัยครอบครองมาก่อน หรือการจัดซื อที่ดินจากราษฎรแต่เข้าใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน  
หรือไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ท้าให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน อันส่งผลให้เกิดข้อพิพาทที่ประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่มและเรียกร้องให้ออกเอกสารสิทธิ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือร้องเรียนต่อหน่วยงานขอให้ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยที่ท้ากินเป็นจ้านวนมาก 
และเป็นปัญหาที่ยืดเยื อมานานที่ต่างฝ่ายต่างโต้แย้งคัดค้านและเพ่ือให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
ที่ชัดเจน และเป็นไปตามกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่ องที่ดินท้ากินภายใต้มาตรการของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดประเด็นปัญหาและแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหาที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ดังนั น เพ่ือให้การด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนด 
จึงได้จัดท้าโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท้ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง น้าไปสู่การพิจารณาก้าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน พร้อมทั งให้การบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุแปลงใหญ่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดที่ดิน
ท้ากินและอยู่อาศัยให้แก่ราษฎรและเกษตรกร เพ่ือกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื นที่ 
และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ และแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนเพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐ  
กับประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท้ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุให้เกิดความเป็นธรรม 

ทั งฝ่ายรัฐและราษฎร เกิดความชัดเจนและความมั่นคงในสิทธิท้ากินอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ  
  2) เพ่ือลดปัญหาข้อโต้แย้ง ข้อร้องเรียน ให้ราษฎรมีสิทธิท้ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
  1) การแก้ไขปัญหากรณีพิพาทที่ดินกับราษฎร หรือการแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ร่วมกับหน่วยงานผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  
  2) การแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรตาม

มาตรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เรื่อง พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน 
ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ไม่น้อยกว่า 1200 แปลงต่อปี ในพื นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก 
ลพบุรี ตราด 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
  ประชาชนมีความมั่นคงในสิทธิในที่ดินท้ากินและอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้อง 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1) สามารถลดปัญหาข้อพิพาท ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน 
และระหว่างรัฐกับราษฎร  

2) ท้าให้เกิดความชัดเจนในสิทธิและสถานะท่ีดินของรัฐ  
3) สามารถวางแผนในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ และขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
4) น้าที่ดินของรัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยท้ากิน  

และจัดระเบียบการถือครองที่ดินราชพัสดุ  
5) ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุของราษฎร อีกทั งรัฐยังมีรายได้เพ่ิมขึ นจากการน้าที่ดิน

ของรัฐมาบริหารจัดการให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ นและเกิดประโยชน์คุ้มค่า  
6) สร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพได้ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
7) เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีแนวทางด้าเนินการที่ถูกต้อง โปร่งใส 

เป็นธรรม เป็นมาตรฐานในทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน และลดปัญหาการร้องเรียน พร้อมกับสามารถก้าหนด
แนวเขตระหว่างที่ดินของรัฐและประชาชนให้เกิดความชัดเจน เพ่ือขจัดความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างรัฐ
กับราษฎรที่ครอบครองท้าประโยชน์ และอยู่อาศัยในบริเวณท่ีดินดังกล่าว  

8) การพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ เป็นไปตาม
ขั นตอนระยะเวลาตามประกาศ และลดปัญหาการร้องเรียน 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1) ด้าเนินการกิจกรรมการบูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการแก้ไข

ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเชิงบูรณาการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก้าหนดขั นตอน  
2) ด้าเนินการพิสูจน์สิทธิ ปีละไม่ต่้ากว่า 1,200 แปลง 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ และราษฎรที่ เรียกร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ 
ที่อยู่อาศัยและที่ท้ากิน 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ประเทศ       
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ พื นที่ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ    
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3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  ตุลาคม  2565      
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  กันยายน 2570      
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 – 2570 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. การบูรณาการ สร้างความร่วมมือ ระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อน้าไปสู่การบริหารจัดการ 
ที่ ราชพั สดุ และการแก้ ไขปัญ หาเรื่อ ง
กรรมสิทธิ์ที่ดินเชิงบูรณาการ 

                    

2. การพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครอง
ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ 

                    

5. งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน (บาท) 

5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,000,000     
(1) งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 1,000,000     
(2) งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น -     

5.1.2 เงินรายได้ของหน่วยงาน 1,000,000    
5.1.3 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 2,000,000    

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 
ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

2566 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
2567 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
2568 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
2569 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
2570 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 2,000,000   
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ชื่อโครงการ  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1 การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก) 
เป้าหมาย 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิต ิ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเงินของคนในชุมชนที่ไม่สามารถ

เข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ โดยยกระดับองค์กรการเงินชุมชนที่มีบทบาทส้าคัญในการเป็นแหล่งเงินทุน
ให้กับคนในชุมชนขึ นเป็นสถาบันการเงินการเงินประชาชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่ งจะส่งผลให้  
การด้าเนินธุรกรรมทางการเงินขององค์กรการเงินชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส และตรวจสอบได้มากขึ น 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง เศรษฐกิจฐานราก 
 เป้าหมายระดับประเด็น รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ นอย่างกระจาย 

และอย่างต่อเนื่อง 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การยกระดับองค์กร

การเงินชุมชนขึ นเป็นสถาบันการเงินประชาชนจะช่วยคุ้มครองและดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่กระจาย         
อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก ทั่วถึง โปร่งใส และได้มาตรฐาน 

 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้             
ทั งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด รวมถึงมีทักษะต่าง  ๆ                        
ที่สอดคล้องและจ้าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุม
ต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์
ความรู้ที่สร้างขึ นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั งต้นน ้า กลางน ้า 
และปลายน ้า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าหมายย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ น 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย สถาบันการเงินประชาชนช่วยแก้ไข

ปัญหาด้านการเงินให้กับคนในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ น ซึ่งจะช่วยเพ่ิม           
ขีดความสามารถการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากได้เพ่ิมมากขึ น 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ สร้างองค์ความรู้และทักษะ 
ปัจจัย การบริหารจัดการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพ่ือสังคม 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก - 

 หมุดหมายที่ - 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที ่- 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง - 
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1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1  นโยบายรัฐบาลหลัก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.2  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติ

สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด้าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  วราทิพย์  อากาหยี่ 
2.2.3  โทรศัพท์   0 2169 7127 ตอ่ 100 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.3.2  ชื่อ – สกุล    สัณห์จุฑา  พิทักษ์บูรพา 
2.3.3 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง)  zingsanjutha@gmail.com 
2.3.4  โทรศัพท์   0 2169 7127 ตอ่ 139 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล องค์กรการเงินชุมชนมีบทบาทส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ และเนื่องจากการให้บริการทางการเงินในระดับชุมชนมักด้าเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนที่เป็น
การรวมกลุ่มกันของคณะบุคคลและไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการด้าเนินงานเนื่องจากจะเน้น
การพ่ึงพาตัวบุคคลเป็นหลัก ขาดความม่ันคงในการบริหารจัดการและการบริหารความเสี่ยงให้กับสมาชิก ดังนั น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการดังกล่าวให้กับองค์กรการเงินชุมชน ภาครัฐจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 เพ่ือยกระดับองค์กรการเงินชุมชนให้เป็นสถาบันการเงินประชาชนที่มี
สถานะเป็นนิติบุคคล รวมทั งสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชนท้าหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสถาบันการเงิน
ประชาชนมีผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง ท้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับจดทะเบียน รวมถึงส่งเสริม 
ช่ วย เหลื อ  แนะน้ า  ก้ ากับดู แล  และตรวจสอบสถาบันการ เงิ นประชาชน  พร้ อมทั งมี ธนาคาร 
ผู้ประสานงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี ยง
ให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนการด้าเนินงานให้กับสถาบันการเงินประชาชน 
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3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความม่ันคง เข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชนและช่วยแก้ปัญหา           
การเข้าถึงบริการทางการเงินของคนในชุมชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบระดับพื นฐานได้ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) องค์กรการเงินชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เงื่อนไขยื่น

ขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) องค์กรการเงินชุมชนได้รับการจดทะเบียนเป็นสถาบัน

การเงินประชาชน 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การยกระดับองค์กรการเงินชุมชนขึ นเป็นสถาบันการเงินประชาชน 

และมีสถานะเป็นนิติบุคคล จะช่วยให้การด้าเนินธุรกรรมทางการเงินและการบริหารงานมีความมั่นคงและเข้มแข็ง     
มากขึ น  

3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ องค์กรการเงินชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เงื่อนไขยื่นขอจดทะเบียน
เป็นสถาบันการเงินประชาชน 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ องค์กรการเงินชุมชนและประชาชนที่เป็นสมาชิก
ขององค์กรการเงินชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั งเป็นสถาบันการเงินประชาชน 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

 
4. กิจกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. การรบัจดทะเบียนเป็นสถาบัน
การเงินประชาชน 

        

2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  
เกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน 

 
       

3. การจัดท้าระบบสารสนเทศของนาย
ทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน 

    
 

   

 
5. งบประมาณ 

5.1 แหล่งเงิน  
5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,500,000 บาท 

(1) งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 1,500,000 บาท 
(2) งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น - 

5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั งหมด 1,500,000 บาท 
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5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 
2567 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 
2568 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 
2569 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 
2570 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 

 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั งหมด 1,500,000 บาท 
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ชื่อโครงการ  สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1 การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ฐานราก) 
เป้าหมาย 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิต ิ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับ

ประชาชนรายย่อย 
1.2 แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง เศรษฐกิจฐานราก 
 เป้าหมายระดับประเด็น รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ นอย่างกระจาย 

และอย่างต่อเนื่อง 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การเพ่ิมช่องทาง                

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนรายย่อย เพ่ือทดแทนการกู้หนี นอกระบบ 
 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจ

ชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการท้าหน้าที่ เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุน  เพ่ือตอบสนอง              
ความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและผู้ลงทุน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ นให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการระดมทุนในจ้านวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของ   
ผู้ระดมเงินทุนและชุมชน รวมทั งส่งเสริมให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลและกลไกราคา ที่สามารถช่วยให้ชุมชน
สามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ พัฒนาระบบก้ากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้รูปแบบสินเชื่อ
รูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั งการส่งเสริมให้ธนาคาร
เฉพาะกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็นพ่ีเลี ยงสนับสนุนด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่อง 

 เป้าหมายย่อย กลุ่มประชากรรายได้ต่้าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี สินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง               
แหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนรายย่อย เพ่ือทดแทนการกู้หนี นอกระบบ 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ สภาพแวดล้อมที่เอื อให้ประชากร Bottom 40 สามารถบริหารจัดการหนี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัย กลไกแก้ไขปัญหาหนี สิน 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก - 

 หมุดหมายที่ - 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที ่- 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง -  
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
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1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1  นโยบายรัฐบาลหลัก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) – 
1.5.2  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง การบริหารงาน

เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด้าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  วราทิพย์  อากาหยี่ 
2.2.3  โทรศัพท์   0 2169 7127 ตอ่ 100 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2  ชื่อ – สกุล    จินต์จุฑา  วงศาโรจน์ 
2.3.3  E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) jinjutha.vong@gmail.com 
2.3.4  โทรศัพท์   0 2169 7127 ตอ่ 115 

 
3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล กระทรวงการคลังก้าหนดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนรายย่อยแทนการกู้ยืมเงินนอกระบบ  
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก้ากับ) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ต้องเป็นนิติบุคคลที่ ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ ให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 
50,000 บาทต่อราย และเรียกเก็บอัตราดอกเบี ย อัตราก้าไรจากการให้สินเชื่อ ดอกเบี ยผิดนัดช้าระ ค่าปรับ 
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (อัตราดอกเบี ยฯ) แบบมีหลักประกันรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี  
แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) และแบบไม่มีหลักประกันรวมกันแล้วไม่ เกินร้อยละ 36 ต่อปี 
แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) และ (2) สินเชื่อประเภทพิโกพลัส ให้สินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ต่อราย และเรียกเก็บอัตราดอกเบี ยฯ ส้าหรับวงเงินรวมสินเชื่อในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทแบบมีหลักประกัน
รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) และแบบไม่มีหลักประกันรวมกันแล้ว 
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ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) และส้าหรับวงเงินรวมสินเชื่อในส่วนที่เกินกว่า 
50,000 บาทขึ นไป ทั งแบบมีและไม่มีหลักประกันเรียกเก็บอัตราดอกเบี ยฯ ไม่ เกินร้อยละ 28 ต่อปี  
แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 

3.1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้กับประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ น 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นแหล่งเงินทุนในระบบให้กับ

ประชาชนรายย่อย 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

เพ่ิมขึ น ซึ่งจะเป็นการทดแทนการกู้หนี นอกระบบ 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด เพ่ิมทางเลือกการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชนรายย่อย

และช่วยแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบ  
3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 

เปิดให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

ได้เพ่ิมมากขึ น 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

4. กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. การพิจารณาค้าขออนุญาตประกอบธุรกิจ

สิน เชื่ อ พิ โกไฟแนนซ์ ให้ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุญาต 

  
 

  

2. การแจ้งเปิดด้าเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 

 
 

 
  

 
5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั งหมด - บาท 
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ชื่อโครงการ  การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อพัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1 การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
เป้าหมาย 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิต ิ
การบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนาและเ พ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงาน 

ของกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ (กองทุนฯ) ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ น ส่งผลให้สมาชิกกองทุนฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการออมเพ่ือการเกษียณ มีรายได้หลังเกษียณที่มั่นคง เพียงพอในการด้ารงชีพ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ น 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ น 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การด้าเนินงานของกองทุนฯ ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ น ส่งผลให้สมาชิกกองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการออมเพ่ือการเกษียณ มีรายได้หลังเกษียณที่ม่ันคง เพียงพอในการด้ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ น 

 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองทางสังคมขั นพื นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ 

 แนวทางการพัฒนา สร้างหลักประกันสวัสดิการส้าหรับแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความตระหนักของการท้างานที่มีคุณค่า ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการท้างานของมนุษย์ได้ 
โดยส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาสและรายได้  มีสิทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ           
ความมั่นคงของครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมทางเพศ  
และส่งเสริมให้มีกลไกพิทักษ์และคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการท้างานของแรงงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทั งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
ตามศักยภาพ รวมทั งการสร้างหลักประกันสวัสดิการส้าหรับแรงงาน ทั งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ 
เพ่ือให้ก้าลังแรงงานทุกกลุ่มได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
เพ่ือยืดช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุจะสามารถท้าประโยชน์สร้างสรรค์ ทั งด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถพ่ึงตนเองด้านรายได้  รวมทั งยังเป็นทางเลือกที่ส้าคัญ  ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลง 
ของประชากรวัยแรงงานอีกด้วย 

 เป้าหมายย่อย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ น 

 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การด้าเนินงานของกองทุนฯ ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ น ส่งผลให้สมาชิกกองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการออมเพ่ือการเกษียณ มีรายได้หลังเกษียณที่ม่ันคง เพียงพอในการด้ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ น 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคม 
ปัจจัย ระเบียบ/กฎหมายที่สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ

และเหมาะสม 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ

ต่อการด้ารงชีวิต 
1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง -  
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1  นโยบายรัฐบาลหลัก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) นโยบายหลักด้านที่ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน 

1.5.2  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัตกิองทุนส้ารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 
1.5.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง -  
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   การด้าเนินงาน 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด้าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  สุมาลี  สถิตชัยเจริญ 
2.2.3  E-mail (หน่วยงาน)  sumayai@fpo.go.th 
2.2.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3630 
2.2.5  โทรสาร    0 2273 9987  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2  ชื่อ – สกุล    เพ่ิมพร  จิระสกุลไทย 
2.3.3  E-mail (หน่วยงาน) phoemporn@fpo.go.th 
2.3.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3638 
2.3.5  โทรสาร    0 2273 9987      
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530  
(พ.ร.บ. กองทุนส้ารองเลี ยงชีพฯ) ในปัจจุบันเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานท้าให้มีหลาย
ประเด็นที่ต้องทบทวนการด้าเนินการเพ่ือให้ เกิดความสอดคล้องกับรูปแบบและบริบทของการออม 
เพ่ือการเกษียณอายุในปัจจุบัน ดังนั น จึงมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนส้ารองเลี ยงชีพฯ  
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานของกองทุนฯ ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ น เช่น การก้าหนดวิธีการ
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ การเลือกนโยบายการลงทุน การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ การก้าหนด
รายละเอียดของข้อบังคับกองทุนฯ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ น เป็นต้น รวมไปถึงการก้าหนดแนวทางการบริหารกองทุนฯ 
การบริหารกองทุนฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance) ทั งนี  เพ่ือให้สมาชิกกองทุนฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด 
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการออมเพ่ือการเกษียณ มีรายได้หลังเกษียณที่มั่นคง เพียงพอในการด้ารงชีพ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ น 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนส้ารองเลี ยงชีพฯ รองรับการพัฒนา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานของกองทุนฯ ในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้สมาชิกกองทุนฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการออมเพ่ือการเกษียณ มีรายได้หลังเกษียณที่มั่นคง เพียงพอในการด้ารงชีพ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ น 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนส้ารองเลี ยงชีพฯ  

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานของกองทุนฯ ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ น  
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สมาชิกกองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของการออมเพ่ือการเกษียณ มีรายได้หลังเกษียณที่ม่ันคง เพียงพอในการด้ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ น 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด สมาชิกกองทุนฯ จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุน

ส้ารองเลี ยงชีพฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานของกองทุนฯ ทั งนี  
จะท้าให้สมาชิกกองทุนฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการออมเพ่ือการเกษียณ มีรายได้หลังเกษียณที่มั่นคง 
เพียงพอในการด้ารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ น  

3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนส้ารองเลี ยงชีพฯ เพ่ือพัฒนา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนฯ  

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ สมาชิกกองทุนฯ  
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 
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4. กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. พิจารณารายละเอียดของ 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส ำรอง 
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ)  
ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการ 
ก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

        

2. เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

 
       

3. ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติฯ  

 
 

      

4. ขั นตอนการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ของรัฐสภา 

 
 

         

5. ร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้   
 

     

 
5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั งหมด  -  บาท 
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ชื่อโครงการ  การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อจ าหน่ายให้แก่นักลงทุนรายย่อยและประชาชน  

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
1.2 แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  สร้างความเสมอภาค 

และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมในด้านทางการเงินส้าหรับประชาชนในบางพื นที่ เนื่องจากการลงทุนในพันธบัตร
ออมทรัพย์นี เป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคง มีความเสี่ยงต่้า ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน และในอัตราที่สูงกว่า
ดอกเบี ยเงินฝากประจ้าของธนาคารพาณิชย์ จึงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนรายย่อย และประชาชนทั่วไป
เป็นจ้านวนมาก โดยมีการน้าเทคโนโยลีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดการจ้าหน่าย รวมทั งใช้อ้านวยความสะดวก
ให้กับนักลงทุน จะช่วยตอบโจทย์การสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมได้  

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย พันธบัตรออมทรัพย์ถือเป็นหนึ่ง 

ในเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย เพ่ือใช้ประกอบการบริหารหนี สาธารณะ 
ให้สะท้อนกับแผนการกู้เงิน และยังถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเลือกในการกู้เงินของรัฐบาล เพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางการคลัง 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ชื่อปัจจัย : ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนได ้

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
เป้าหมายรอง การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
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1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 
แผนปฏิบัติราชการบริหารหนี สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการ
บริหารหนี สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.2 ยุทธศาสตร์ (รอง) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการบริหารหนี สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก้าหนดในระบบ eMENSCR    

2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด้าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี) - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด้าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) -  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาง 
2.2.2 ชื่อ – สกุล ชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) chanunporn@pdmo.go.th 
2.2.5 โทรศัพท์ 0 2265 8050 #5801 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล รติกร ค้าทอง 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) ratikorn@pdmo.go.th 
2.3.5 โทรศัพท์ 0 2271 7999 #5905 
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3 รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล พันธบัตรออมทรัพย์จ้าหน่ายให้แก่นักลงทุนรายย่อย เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ที่กระทรวงการคลังให้ความส้าคัญ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ท้าให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้เป็นจ้านวนมาก
และในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องการระดมทุน เพ่ือใช้บริหารจัดการปัญหาเศรษฐกิจ
ในช่วงวิกฤติที่รัฐบาลมีความจ้าเป็นต้องใช้เงินอย่างจ้าเป็นเร่งด่วน ในยามภาวะปกติ พันธบัตรออมทรัพย์ 
ถูกน้ามาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศวัยออมเงิน รวมทั งส่งเสริมให้เกิด  
การเตรียมความพร้อมดูแลตนเองในการเข้าสู่วัยสูงอายุ โดย สบน. ได้วางแผนจ้าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์  
เพ่ือจ้าหน่ายแก่นักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไปเป็นประจ้าทุกปี  ซึ่งการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์นี 
เป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคง มีความเสี่ยงต่้า ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน และในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี ย
เงินฝากประจ้าของธนาคารพาณิชย์ โดย สบน. ได้พัฒนาช่องทางการจ้าหน่ ายที่หลากหลายเพ่ืออ้านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ลงทุนทุกระดับและทุกช่วงวัย เช่น การจ้าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจ้าหน่าย 
การจ้าหน่ายผ่าน วอลเล็ต สบม. การจ้าหน่ายผ่านระบบ ATM Internet Banking เป็นต้น 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือส่งเสริมสังคมแห่งการออมและเป็นเครื่องมือการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย 

และประชาชน  
2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตร 

ออมทรัพย์ได้มาก 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) สามารถระดมเงินโดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์  
ไดค้รบตามแผนที่ก้าหนด 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) นักลงทุนรายย่อยและประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทุน 
ในพันธบัตรออมทรัพย์ได้มากขึ นและเท่าเทียมกัน 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) พันธบัตรออมทรัพย์เป็นแหล่งเงินออมและการลงทุนที่มั่นคงเหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
2) พันธบัตรออมทรัพย์เป็นแหล่งการออมที่ส้าคัญในการเตรียมความพร้อมดูแลตนเองส้าหรับ 

เข้าสู่สังคมสูงวัย 
3) เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
4) ส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของตลาดตราสารหนี  

ภูมิภาคเอเชีย 
3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของวงเงินการออกพันธบัตรออมทรัพย์เพ่ือส่งเสริมการออม 

(Savings Bond) 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ รัฐบาล และประชาชนรายย่อยและนิติบุคคลไม่แสวงหาก้าไร 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  จ้าหน่ายให้ประชาชนเข้าถึงได้ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ  - 
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3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  ปีงบประมาณ 2566 :  1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566     
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  ปีงบประมาณ 2570 :  1 ตุลาคม 2569 - 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2566 - ปีงบประมาณ 2570 

4 กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

รอบการจ้าหน่าย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

1.  จัด เตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา 
การออกจ้าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ และ
เสนอเงื่อนไขการจ้าหน่ายพันธบัตรออมทรพัย์
แก่ผู้บริหาร เห็นชอบ 

                    

2. กรอกเงื่อนไขการจ้าหน่ายฯ ในระบบ DLT 
web portal กรณีจ้ าหน่ ายผ่ านธนาคาร
ตัวแทนจ้าหน่าย และระบบ 1 Baht Bond 
web portal กรณีจ้ าหน่ ายผ่ านวอลเล็ต  
สบม. 

                    

3. จ้าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ตามช่วงเวลา 
ที่ก้าหนด 

                    

4. รายงานผลสรุปการจ้าหน่ายแก่ผู้บริหาร                     
5. ตอบค้าถามแก่ประชาชนผ่าน Facebook 

PDMO/ Line@Bonddirect/ โทรศัพท์มอืถอื 
                    

*หมายเหตุ รอบการจ้าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบาย สภาวะตลาด และความจ้าเป็นใช้เงินของรัฐบาล  

5 งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  -  บาท  เนื่องจากเป็นการด้าเนินการตามภารกิจงาน
ของ สบน. 
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ชื่อโครงการ  การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ   

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่
1.2 แผนระดับที่ 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น สบน. มีหน้าที่หลัก 

ในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ  
และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ
ตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว สบน. จึงต้องจัดท าแผนบริหารหนี้สาธารณะในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนด
ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานด้านหนี้สาธารณะให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย ในการจัดท าแผนการบริหารหนี้

สาธารณะ (แผนฯ) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ  
พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.วินัยฯ) มาตรา 49 การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะต้องกระท าด้วยความรอบคอบ 
และค านึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการช าระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ชื่อปัจจัย : การบูรณาการการจัดท าแผนระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
แผนปฏิบัติราชการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล ถาวร เสรีประยูร 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) tharwon@pdmo.go.th 
2.2.5 โทรศัพท์ 0 2265 8050 #5520 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล รติกร ค าทอง 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) ratikorn@pdmo.go.th 
2.3.5 โทรศัพท์ 0 2271 7999 #5905 
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล สบน. มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ  

โดยการวางแผน ก ากับ และด าเนินการก่อหนี้ใหม่ การบริหารหนี้เดิม และการช าระหนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานะการเงินการคลังของประเทศ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบ
วินัยการเงินการคลัง ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุผลตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ สบน. จะจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณและการปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ โดยแผนดังกล่าวเป็นแผนที่แสดงให้เห็นภาพรวมของ 
การก่อหนี้ใหม่และการบริหารหนี้เดิมของทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ  
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานด้านหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการก ากับ 
การกู้เงิน การค้ าประกัน การบริหารความเสี่ยงจากภาระผูกพันทางการคลังของรัฐบาลให้อยู่ในวงเงิน 
ตามที่กฎหมายก าหนด และให้ระดับของหนี้สาธารณะยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง   
และสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดท าแผนและปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับ 
การบริหารหนี้สาธารณะ และคณะรัฐมนตรีตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณได้รับ
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและมีผลบังคับใช้ทันเวลา 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และอยู่ในกรอบสัดส่วน
ที่ก าหนดไว้ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเป็นไปตามกรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลัง 
และ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่งผลให้สถานะการเงินการคลัง
ของประเทศมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ต้องการ
ใช้เงินกู้ในการด าเนินงาน 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ - 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ - 
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3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ 2566 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566     
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ 2570 : 1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 - ปีงบประมาณ 2570 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ด าเนินการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ  
1.1 จั ดท าปฏิทินการจัดท าแผนฯ ประจ า ปี

งบประมาณถัดไป พร้อมเผยแพร่บนหน้า 
เวปไซต์ สบน. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและด าเนินการ 

1.2 ประสาน  รวบรวมและวิ เ คราะ ห์ข้ อมู ล 
เพื่อจัดท าแผนฯ ประจ าปีงบประมาณถัดไป 
พร้อมตรวจสอบข้อมูลในระบบ DDPlan 

1.3 จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ
เงินกู้และการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณถัดไป และจัดท าร่างแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ เสนอ ครม. เห็นชอบ 

1.4 แจ้งเวียนมติ ครม. 

                    
                    

2. จัดท าแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ ถัดไป                     

2.1  จั ดท าปฏิทินการจั ดท าแผนฯ ประจ า ปี
งบประมาณถัดไป พร้อมเผยแพร่บนหน้าเวปไซต์ 
สบน. และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ด าเนินการ 

                    

2.2 ประสาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนฯ ประจ าปีงบประมาณถัดไป พร้อมตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบ DDPlan  

                    

2.3 จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินกู้
และการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ
ถัดไป และจัดท าร่างแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
เสนอ ครม. เห็นชอบ 

                    

2.4 แจ้งเวียนมติ ครม.                     

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) – บาท  เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามภารกิจงาน 
ของ สบน. 
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ชื่อโครงการ  การจัดหาเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการกู้เงินมาสมทบการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล 

เพ่ือให้เงินคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีงบประมาณเพียงพอรองรับการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ 
ในแต่ละปีงบประมาณ ส าหรับขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การกู้เงินเพ่ือชดเชย 

การขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ  
ให้กระทรวงการคลังด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของเงินคงคลัง โดยค านึงถึงประมาณการรายได้  
และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลา 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุล

งบประมาณเกิดขึ้นในกรณีที่รัฐบาลมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ โดยด าเนินการผ่านเครื่องมือ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรออมทรัพย์ สัญญากู้ยืมเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น โดยมีการวาง
แผนการกู้เงินและบริหารเงินคงคลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพและรอบคอบรัดกุม เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสรายได้และกระแสรายจ่ายในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ชื่อปัจจัย : การบูรณาการการจัดท าแผนระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  -  
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1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)  
แผนปฏิบัติราชการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการ
บริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) – 
1.5.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี) - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นางสาว 
2.2.2 ชื่อ – สกุล   อุปมา ใจหงษ์ 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) sarabun@pdmo.go.th 
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) upama@pdmo.go.th 
2.2.5 โทรศัพท์ 0 2265 8050 #5301 
2.2.6 โทรสาร - 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล รติกร ค าทอง 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) ratikorn@pdmo.go.th  
2.3.5 โทรศัพท์ 0 2271 7999 #5905 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 21 ก าหนดให้ การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้กระทรวงการคลังกู้ เป็นเงินบาทไม่ เกินวงเงิน  
(1) ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และ (2) ร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ส าหรับช าระคืนเงินต้น โดยการกู้ เงินดังกล่าว  
ให้กระท าได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่มีการอนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายได้ 
ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจขยายเวลากู้เงินตามวรรคหนึ่งออกไป
ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณนั้นได้ ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวต้องไม่เกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เบิกได้
ภายหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. 
วินัยการเงินการคลังฯ) มาตรา 55 ก าหนดว่า การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่า
รายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานะ
ของเงินคงคลัง โดยค านึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย 
เมื่อปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ เกินกว่าประมาณการ หรือมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณต่ ากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ลงตามความจ าเป็น
และเหมาะสม โดย สบน. จะต้องแสดงถึงความพร้อมในการจัดหาเงินกู้ให้เป็นไปตามแผนการกู้เงินเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสอดคล้องกับสถานะของเงินคงคลัง  

3.1.2 วัตถุประสงค์ กู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานะของเงินคงคลัง 
โดยค านึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) สามารถจัดหาเงินกู้ได้เป็นไปตามแผนการกู้เงินเพ่ือชดเชย

การขาดดุลงบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เงินคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีงบประมาณ

เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ และรองรับแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของแผนการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ภายใต้

กรอบวงเงินที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ รัฐบาล 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  -  
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ  -  
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3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ 2566 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566     
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ 2570 : 1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 - ปีงบประมาณ 2570 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ก าหนดแผนและกลยุทธ์การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ กู้บริหาร
สภาพคล่องเงินคงคลัง กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

                    
                    

2. ด าเนินการเงินกู้ตามแผนที่รองปลัดกระทรวงการคลัง 
เห็นชอบการกู้เงินและลงนามประกาศกู้เงินและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ 

                    
                    

3. จัดท ารายงานผลการกู้เงินและประกาศผลการกู้เงิน                     
                    

5 งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) – บาท  เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามภารกิจงาน
ของ สบน. 
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ชื่อโครงการ  การจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาและโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่
1.2 แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น สบน. มีภารกิจเกี่ยวกับ

การบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งรวมถึงการกู้เงิน การค้ าประกันและปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในก ากับ
ดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนด าเนินการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ 
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการกู้เงิน 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 

ที่ใช้เงินกู้ ถือเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพโครงการ เปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการประเมินโครงการ
ก่อนเริ่ม และเมื่อแล้วเสร็จว่าการใช้เงินกู้คุ้มค่าหรือไม่ และจัดท าเป็นบทเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการคัดเลือก
โครงการที่จะใช้เงินกู้ในอนาคต 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ชื่อปัจจัย : ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนได ้
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
แผนปฏิบัติราชการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) – 
1.5.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล นาย อัคนิทัต บุญโญ  
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) aknetat@pdmo.go.th 
2.2.5 โทรศัพท์ 0 2265 8050 #5734 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล รติกร ค าทอง 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) ratikorn@pdmo.go.th 
2.3.5 โทรศัพท์ 0 2271 7999 #5905 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 
ก าหนดว่า เมื่อมีการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว ให้มีการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้   
และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 17 และระเบียบคณะกรรมการนโยบาย 
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ก าหนดให้ 
สบน. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการ รวมทั้ง
แผนการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการประจ าปีงบประมาณเสนอคณะกรรมการนโยบาย
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการติดตามและการประเมินผล
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการฯ ทราบ จากกฎหมายและระเบียบข้างต้น สบน. จึงมีหน้าที่ในการจัดท าแผนการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการประจ าปีงบประมาณ และจัดท ารายงานผลการติดตาม 
และการประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการประจ าปีงบประมาณ ที่บรรจุในแผนการประเมินผลโครงการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ และเสนอต่อ คณะกรรมการฯ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ทราบ 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2) เพ่ือประเมินความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการที่ใช้เงินกู้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ประสิทธิภาพ ผลกระทบ และความยั่งยืน 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ 
ที่อยู่ในแผนการติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณและสามารถเสนอคณะกรรมนโยบาย 
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เพื่อทราบ 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผลการประเมินโครงการเงินกู้ไปใช้ในการก าหนดทิศทาง
หรือนโยบายการลงทุนของประเทศและใช้ ในการพิจารณาประกอบการวิ เคราะห์ โครงการเงินกู้  
ได้อย่างรอบคอบ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) ทิศทางหรือนโยบายการลงทุนของประเทศีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2) การใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  ความส าเร็จของการติดตามและประเมินโครงการเงินกู้ที่อยู่ในแผนการ
ติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ รัฐบาล และประชาชน 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ - 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ - 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนนิงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ 2566 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566     
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ 2570 : 1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 - ปีงบประมาณ 2570 
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเจ้ าของ
โครงการเบ้ืองต้น เพื่อประกอบการก าหนด
ตัวชี้วัดของโครงการ 

                    
                    

2. ลงพื้นที่/ประชุมทางไกลเพื่อประเมินผล
โครงการ 

                    
                    

3. จัดท าบันทึกรายงานผลหลังลงพื้นที่/ประชุม
ทางไกล เสนอต่อ ผอ.สบน. เพื่อโปรดทราบ 
และจัดท าหนังสือขอข้อมูลและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการจัดท า
รายงานการประเมินผลโครงการ 

                    

                    

4. น าข้อสังเกตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ
มาพิจารณา 

                    
                    

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) – บาท  เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามภารกิจงาน
ของ สบน. 
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ชื่อโครงการ  การด าเนินการตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561  

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารหนี้สาธารณะให้เป็นไปตามกรอบสัดส่วน

ตัวชี้วัดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ จะส่งให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศมีเสถียรภาพ 
และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การบริหารหนี้สาธารณะ 

ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  ลดภาระทางการคลัง และลดภาระที่จะเกิดต่อ
ประชาชนในอนาคต 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย ในการก ากับดูแลและบริหารจัดการหนี้

ของรัฐบาลและหนี้ที่ เป็นภาระต่อรัฐบาลให้อยู่ภายใต้กรอบสัดส่วนที่ก าหนด จะช่วยให้ฐานะการคลัง 
มีเสถียรภาพและมีความมั่นคง ยั่งยืน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ชื่อปัจจัย :  การบูรณาการการจัดท าแผนระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.2 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
แผนปฏิบัติราชการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล – 
1.5.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล ศิรัส ปุษยะนาวิน 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) sirus@pdmo.go.th 
2.2.5 โทรศัพท์ 0 2265 8050 #5540 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล รติกร ค าทอง 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) ratikorn@pdmo.go.th 
2.3.5 โทรศัพท์ 0 2271 7999 #5905 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรา ๕๐ แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน

การคลังของรัฐ ประกาศก าหนดสัดส่วนตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนี้ 
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ือใช้วัดเสถียรภาพและความยั่งยืน

ทางการคลัง 
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือใช้วัด

ความสามารถในการช าระหนี้ที่ก่อและการปรับโครงสร้างหนี้ 
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด เพ่ือใช้เป็นกรอบ

ควบคุมวงเงินในการกู้เงินตราต่างประเทศและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า  

และบริการ เพ่ือใช้วัดความสามารถในการช าระหนี้เงินตราต่างประเทศ และ 
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ซึ่งภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 

ของรัฐบาลและหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องช าระในแต่ละปีงบประมาณ  ดังนั้น สบน. 
จะต้องก ากับการกู้เงินและการบริหารหนี้ให้เป็นไปตามกรอบสัดส่วนดังกล่าว เพ่ือเป็นการรักษาวินัยทางการคลัง 
นอกจากนี้ มาตรา 51 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยังก าหนดให้รายงานสัดส่วนหนี้ตามมาตรา 50 ที่เกิดขึ้นจริง 
ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐทุกหกเดือน 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
เพ่ือก ากับดูแลและบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาล และหนี้ที่เป็นภาระต่อรัฐบาลเพ่ือไม่ให้มีความเสี่ยง

ที่สูงจนเกินไป และต้องทบทวนสัดส่วนตัวชี้วัดอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากสภาพ
เศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วย 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการก าหนดตัวชี้วัดและทบทวนสัดส่วนตัวชี้วัดเป็นประจ า

ทุกปี และรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การบริหารหนี้สาธารณะอยู่ในกรอบสัดส่วนวินัยการเงิน

การคลังที่ก าหนด 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด สถานการณ์บริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศมีความมั่นคง 

โดยอยู่ในกรอบที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งสถานการณ์คลังของประเทศมีเสถียรภาพ 
3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ รัฐบาล 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ - 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ - 
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3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ 2566 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566     
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ 2570 : 1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 - ปีงบประมาณ 2570 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รวบรวมและตรวจทานความถกูต้องของ
ข้อมูลหนี้สาธารณะ ภาระหนีร้ัฐบาล หนี้สกลุ
เงินต่างประเทศ ขอ้มูลรายได้ และ ข้อมลู 
GDP  

                    
                    

2. น าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดท ารายงาน
สัดส่วนตามมาตรา ๕0 พ.ร.บ.วินัยฯ 
ประกอบด้วย 
2.๑ สัดส่วนหนีส้าธารณะตอ่ผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ 
๒.2 สัดส่วนภาระหนีข้องรัฐบาลตอ่ประมาณ

การรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
2.๓ สัดส่วนหนีส้าธารณะทีเ่ป็นเงินตรา

ต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 
2.๔ สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะทีเ่ป็นเงนิตรา

ต่างประเทศต่อรายไต้จากการส่งออก
สินค้าและบริการและจัดท ารายงาน
ภาระดอกเบ้ียประมาณการรายได้ 

                    
                    

3. จัดท ารายงานสัดสว่นหนี ้ตามมาตรา 51 
แห่งพระราชบัญญตัิวินัยการเงินการคลัง 
ของรฐั พ.ศ. 2561 ทุก 6 เดอืน  

                    
                    

5 งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายท้ังหมด (บาท) – บาท  (เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามภารกิจงาน
ของ สบน.) 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องชี้และแบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจมหภาค) 
เป้าหมาย 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาเครื่องชี้และแบบจ าลองเพ่ือการวิเคราะห์ 

และประมาณการเศรษฐกิจได้อย่างแม่นย า และทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบาย              
ด้านเศรษฐกิจการคลังแก่รัฐบาลได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเข้าใจสถานะทางเศรษฐกิจของไทย                
อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศ และความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
ได้อย่างมีเสถียรภาพ สร้างความม่ันคงและสมดุลให้กับเศรษฐกิจไทยเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ทางเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การพัฒนาเครื่องชี้ 

และแบบจ าลองเพ่ือการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจได้อย่างแม่นย า และทันต่อเหตุการณ์  
เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจการคลังแก่รัฐบาลได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถ
เข้าใจสถานะทางเศรษฐกิจของไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศ และความสามารถ  
ในการบริหารเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ สร้างความมั่นคงและสมดุลให้กับเศรษฐกิจ
ไทยเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที 

 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัย

การเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลาง  
และระยะยาว ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน  
และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก 
รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงิน 
ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เ อ้ือต่อ  
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงินและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงิน  
ให้เป็นมาตรฐาน สากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัย
ของระบบการช าระเงินหลักของประเทศ 

 เป้าหมายย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การติดตาม วิเคราะห์ และประเมิน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างแม่นย า และทันต่อเหตุการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบาย                
ด้านเศรษฐกิจการคลังแก่รัฐบาลได้อย่างเหมาะสม 
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 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์                

ในการวางแผนได ้
ปัจจัย การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
 เป้าหมายหลัก 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง 

และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที ่2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง  -  
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1  นโยบายรัฐบาลหลัก (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.2  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   การด าเนินงาน 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  พิสิทธิ์ พัวพันธ์ 
2.2.3  E-mail (หน่วยงาน)  pisitp@mof.go.th 
2.2.4  โทรศัพท์   0 2273 9020  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2  ชื่อ – สกุล    ณัฐพล  ศรีพจนารถ 
2.3.3  E-mail (หน่วยงาน) nattapol@fpo.go.th 
2.3.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3244 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะ 
และการจัดท านโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องชี้และแบบจ าลองเพ่ือการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจได้อย่างแม่นย า 
และทันต่อเหตุการณ์ จะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจการคลังและเศรษฐกิจมหภาค 
แก่รัฐบาลได้อย่างเหมาะสม 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคประจ าเดือน ปรับปรุงแบบจ าลองเศรษฐกิจและเครื่องชี้

เศรษฐกิจให้สามารถใช้ประกอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ตลอดจนการประมาณการ
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมตลอดจนเผยแพร่  
สู่สาธารณะ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) จัดท ารายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคประจ าเดือน  

และจัดท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจประจ าไตรมาส 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การติดตามภาวะเศรษฐกิจ และการประมาณการ

เศรษฐกิจ มีความครบถ้วนแม่นย า เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายภาครัฐ และการวางแผนธุรกิจการเงิน
ของภาคเอกชนและประชาชน 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด ผู้บริหารของ สศค. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจ 
ของกระทรวงการคลังได ้และประชาชนสามารถน าไปใช้ในการวางแผนทางธุรกิจและการเงินได้อย่างเหมาะสม 

3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความส าเร็จของการรายงานภาวะเศรษฐกิจมหภาคประจ าเดือน  
รวมถึงความแม่นย าในการประมาณการเศรษฐกิจ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้บริหารของ สศค. และประชาชนทั่วไป 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  - 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ  - 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

 
4. กิจกรรม 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ   

 
  

 

 
5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด  -  บาท 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 
1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
1.2 แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น สบน. ได้พัฒนาเครื่องมือ

ระดมทุนที่หลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกในการระดมทุนของรัฐบาล และเพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ให้กับการกู้เงินของภาคเอกชน โดยหนึ่งในเครื่องมือหลัก ได้แก่ การออกพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากเป็นช่องทาง
ระดมทุนที่มีต้นทุนต่่า และยังเป็นเครื่องมือที่มีความส่าคัญต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การออกพันธบัตรรัฐบาลจะช่วยสร้าง

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล หรือ Government Bond Yield Curve ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย 
ที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใช้อ้างอิงในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ และเมื่อพันธบัตรรัฐบาล 
มีปริมาณคงค้างที่มากเพียงพอจะก่อให้เกิดการซื้อขายในตลาดรอง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมสภาพคล่องในตลาดรอง
ตราสารหนี้ได้ด้วย 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ชื่อปัจจัย : ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนได ้
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 

แผนปฏิบัติราชการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการ
บริหารหนี้สาธารณะ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก่าหนดในระบบ eMENSCR    

2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด่าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี) - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด่าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) -  

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาง 
2.2.2 ชื่อ – สกุล ชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) chanunporn@pdmo.go.th 
2.2.5 โทรศัพท์ 0 2265 8050 #5801 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล รติกร ค่าทอง 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) saraban@pdmo.go.th 
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) ratikorn@pdmo.go.th 
2.3.5 โทรศัพท์ 0 2271 7999 #5905 
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3 รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล ในการระดมทุนของ สบน. ซึ่งมีวงเงินจ่านวนมากจ่าเป็นต้องมีการ 
วางแผนการระดมทุนอย่างรัดกุมเพ่ือมิให้เบียดบังการกู้เงินของหน่วยงานอ่ืน  ๆ และภาคเอกชน รวมทั้ง 
เพ่ือไม่ให้ส่งเกิดผลสะท้อนกลับต่อต้นทุนของพันธบัตรรัฐบาลให้เพ่ิมอย่างผิดปกติได้ การออกพันธบัตรรัฐบาล 
ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินหลักเครื่องมือหนึ่งที่ สบน. ใช้ในการระดมทุนเพ่ือให้ได้วงเงินครบถ้วนตามที่
ต้องการ เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาล เป็นช่องทางการระดมทุนที่มีต้นทุนต่่ าและยั ง เป็นเครื่ องมือ 
ที่ส่าคัญต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดย สบน. จะออกพันธบัตรในหลายรุ่นอายุ ให้สอดคล้อง 
รับกับความต้องการของนักลงทุน รวมทั้งกระจายความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล โดยหากสามารถ
ออกพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างสม่่าเสมอและในวงเงินที่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่องในตลาดรองแล้ว จะช่วยให้
สามารถสร้างเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield Curve) ให้แก่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนน่าไปใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งน่าไปใช้
ในการพัฒนาธุรกรรม ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ๆ การออกพันธบัตรรัฐบาลจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือระดมเงินจากแหล่งเงินทุนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของรัฐบาล  
2) เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้กับการกู้เงินในตลาดตราสารหนี้ไทย 
3) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์กลาง (Hub)  

ของตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือระดมเงินได้ตามความต้องการ
และมีต้นทุนการกู้เงินที่เหมาะสม 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สามารถสร้างเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
(Government Bond Yield Curve) ส่าหรับใช้อ้างอิงในการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) การกู้ยืมเงินของภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

(Reference Rate)  
2) เกิดการพัฒนาธุรกรรมและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งจ่าเป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

จากเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond Yield Curve) 
3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของวงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 1) รัฐบาล และ 2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการ

ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ - 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ - 
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3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ 2566 : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566     
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ปีงบประมาณ 2570 : 1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 - ปีงบประมาณ 2570 

4 กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน 
เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการระดมทนุ
ของรฐับาล 

                    
                    

2. จัดท่าแผนการออกตราสารหนี้ให้สอดคล้อง
กับความตอ้งการระดมทุน 

                    
                    

3. จัดการประชุม Market Dialogue เพื่อรบัฟัง
ความคิดเห็นและประชาสัมพนัธแ์ผนการ
ระดมทุนให้นกัลงทุนทราบ 

                    
                    

4. ปรับปรุงแผนการออกตราสารหนี้                     
                    

5. น่าส่งแผนการออกตราสารหนีแ้ก่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

                    
                    

6. ออกตราสารหนีต้ามความต้องการระดมทุน
ของรฐับาล 

                    
                    

7. ติดตามผลและปรับปรุงแผนการออกตราสาร
หนี้ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน 

                    
                    

* หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบาย สภาวะตลาด และความจ่าเป็นใช้เงินของรัฐบาล  

5 งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) – บาท  เนื่องจากเป็นการด่าเนินการตามภารกิจงาน
ของ สบน. 
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ชื่อโครงการ โครงการแนวทางการจัดการหลักทรัพย์สถานะพิเศษและหลักทรัพย์ท่ีได้มาจากนิติเหตุ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

และยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงการคลังโดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50  
ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  กระทรวงการคลังโดย สคร.  

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงิน
มาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน การเงิน เป็น
ต้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ชื่อปัจจัย :  F0201 กลไกและช่องทางที่เอ้ือให้การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการน าแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
            

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.2.2 ชื่อ – สกุล  สุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  pmb@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 2112 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  จริยวัตร  เจริฐช่าง 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 2227 
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันกระทรวงการคลังโดย สคร. ถือครองหลักทรัพย์มากกว่า  

90 หลักทรัพย์ สามารถจ าแนกตามที่มาออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ การได้มาตามนโยบายของรัฐ การได้มา
โดยนิติเหตุ และการได้รับโอนมาจากส่วนราชการอ่ืน ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ ปัจจุบัน สคร.  
ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ได้มาโดยนิติเหตุ  และหลักทรัพย์กลุ่มสถานะพิเศษ 
(หลักทรัพย์ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีสถานะล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ) รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของในหลักทรัพย์ของรัฐบางส่วนยังไม่มีความครบถ้วน  จึงเห็นควรต้องด าเนินการ
จัดท าแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวให้ชัดเจนเพ่ือการพัฒนาการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) จัดท าแนวทางในการจัดการกับหลักทรัพย์ของรัฐกลุ่มสถานะพิเศษ (หลักทรัพย์ที่บริษัท 

ที่ออกหลักทรัพย์มีสถานะล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ)  
2) จัดท าแนวทางการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากนิติเหตุและการรับโอนจากหน่วยงานอื่น  
3) จัดท าแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  แนวทางในการจัดการกับหลักทรัพย์ของรัฐกลุ่มสถานะ

พิเศษ (หลักทรัพย์ที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีสถานะล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ) แนวทางการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์จากนิติเหตุและการรับโอนจากหน่วยงานอ่ืน และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารแสดง
ความเป็นเจ้าของในหลักทรัพย์ของรัฐ 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.) สคร. มีแนวทาง
ที่ชัดเจนในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐสถานะพิเศษ แนวทางการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากนิติเหตุและการรับโอน
จากหน่วยงานอ่ืน และเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของในหลักทรัพย์ของรัฐถูกต้องครบถ้วน เป็นประโยชน์  
ต่อการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

2566 ความคืบหน้าการจัดท าแนวทางในการจัดการ 
กับหลักทรัพย์ของรัฐกลุ่มสถานะพิเศษ 

 5 1 2 3 4 5 

2567 ความคืบหน้าการจัดท าแนวทาง การได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์จากนิติเหตุและรับโอน 

 5 1 2 3 4 5 

2568 การรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับ
ค ว า ม เห็ น ช อ บ  พ ร้ อ ม ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห า 
และข้อเสนอแนะตามกรอบระยะเวลา 

 5 1 2 3 4 5 

2569 การรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับ
ค ว า ม เห็ น ช อ บ  พ ร้ อ ม ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห า 
และข้อเสนอแนะตามกรอบระยะเวลา 

 5 1 2 3 4 5 

2570 การรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับ
ค ว า ม เห็ น ช อ บ  พ ร้ อ ม ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห า 
และข้อเสนอแนะตามกรอบระยะเวลา 

 5 1 2 3 4 5 
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ค าอธิบายตัวชี้วัดปี 2566 - 2567 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในปัจจุบัน  
2. หารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าร่างแนวทางฯ แล้วเสร็จ และหารือภายใน สคร. 
4. ปรับปรุงแก้ไขร่างแนวทางฯ ตามข้อหารือ ได้แล้วเสร็จ 
5. น าเสนอแนวทางฯ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดปี 2568 – 2570 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ 
2. จัดท าประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3. จัดท าร่างรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมประเด็น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
4. ปรับปรุงร่างรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมประเด็น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
5. น าเสนอรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมประเด็ น

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (1 เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ) 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

4. กิจกรรม  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q๔ 

1. ศึกษากฎหมายและระเบียบทที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
อุปสรรค ประเด็นปัญหาในการด าเนินงาน 

                    

2. จัดท าแนวทางในการจัดการกับหลักทรัพย์ของรัฐ 
กลุ่มสถานะพิเศษ 

                    

2.1 จัดท าร่างแนวทางในการจัดการกับหลักทรัพย์ 
ของรัฐกลุ่มสถานะพิเศษ 

                    

2.2 ร่วมกันพิจารณาร่างแนวทางฯ กับ สกม.                     
2.3 น าเสนอ ผอ.สคร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ                     
2.4 ด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ                     
2.5 รายงานผลการด าเนินการตามแนวทางพร้อม

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
                    

3. จัดท าแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารแสดง
ความเป็นเจ้าของ 

                    

3.๑ วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร
ความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ของรัฐ  

                    

3.2 จัดร่างท าแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
แสดงความเป็นเจ้าของ  
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q๔ 

3.3 น าเสนอ ผอ.สคร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ                     
3.4 ด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ                     
3.5 รายงานผลการด าเนินการตามแนวทางพร้อม

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
                    

4. จัดท าแนวทางการได้มาซ่ึงหลักทรัพย์จากนิติเหตุ 
และการรับโอนจากหน่วยงานอื่น 

                    

4.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกับ สกม.  

                    

4.2 หารือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง                     
4.3 ร่วมกับ  สกม. จั ดท าร่างแนวทางการได้มา 

ซ่ึ งห ลั กท รัพ ย์ จ ากนิ ติ เหตุ แ ละการรับ โอน 
จากหน่วยงานอื่น  

                    

4.4 น าเสนอผู้มีอ านาจตามขั้นตอน                      
4.5 ด าเนินการตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ                     
4.6 รายงานผลการด าเนินการตามแนวทางพร้อม

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
                    

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ โครงการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม (โครงการฯ) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

และยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงการคลังโดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50  
ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2. แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการการเงินการคลัง  
แนวทางการพัฒนา  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  กระทรวงการคลังโดย สคร.  

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงิน
มาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน การเงิน เป็นต้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ชื่อปัจจัย :  F0201 กลไกและช่องทางที่เอ้ือให้การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการน าแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
             

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.2.2 ชื่อ – สกุล  สุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  pmb@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 2112 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  อโนชา  คลังทวีคูณสุข 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 2227 
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันกระทรวงการคลังโดย สคร. ถือครองหลักทรัพย์มากกว่า  

90 หลักทรัพย์ สามารถจ าแนกตามที่มาออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ การได้มาตามนโยบายของรัฐ การได้มา
โดยนิติเหตุ และการได้รับโอนมาจากส่วนราชการอ่ืน แต่ด้วยข้อจ ากัดในการบริหารจัดการหลักทรัพย์  
ที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการกับหลักทรัพย์  
ที่กระทรวงการคลังถือครอง อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังมีความมุ่งหวังให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าและการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นแหล่งเงินทางเลือกให้กับรัฐ รวมถึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
จึงมีความจ าเป็นจ าต้องมีการพิจารณาจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ภาครัฐไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง รวมถึง
ปรับปรุงกฎระเบียบหรือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สามารถลดภาระจากการถือครอง 
และสามารถน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายไปลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) จัดกลุ่มหลักทรัพย์เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม  
2) ด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องถือครอง  
3) ปรับปรุงกฎระเบียบหรือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ าหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง  
พ.ศ. 2562 (ระเบียบฯ) เป็นต้น (ถ้าจ าเป็น) 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  แนวทางการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (สบล.) สคร. มีแนวทาง

ที่ชัดเจนในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และสามารถด าเนินการตามภารกิจได้อย่างคล่องตัว รวมถึงถือครอง
หลักทรัพย์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปในอนาคต 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  ภาครัฐถือครองหลักทรัพย์ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปในอนาคต 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2566 แนวทางการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม  5 1 2 3 4 5 
2567 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
2568 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
2569 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
2570 ด าเนินการตามนโยบายฯ        
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐในภาพรวม                  
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในแต่ละกลุ่ม  
3. น าเสนอแนวทางการขอรับนโยบายการบริหารหลักทรัพย์ในภาพรวมต่อผู้อ านวยการส านัก

บริหารหลักทรัพย์ของรัฐ (ผอ. สบล.) รวมถึงรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
หรือที่ปรึกษาที่ก ากับดูแล สบล.     

4. น าเสนอแนวทางการขอรับนโยบายการบริหารหลักทรัพย์ในภาพรวม ต่อ ผอ.สคร. 
5. น าเสนอแนวทางการขอรับนโยบายการบริหารหลักทรัพย์ในภาพรวม ต่อ รมว.กค.  

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50/ประชาชน 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

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

1. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ
ในภาพรวม 

                    

2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางในการ
บริหารหลักทรัพย์ของรัฐในแต่ละกลุ่ม 

                    

3. ขอรับนโยบายในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
ในภาพรวมต่อ รมว. กค. 

                    

4. การด าเนินการตามนโยบายฯ                     
4.1  การจ าหน่ ายหลักทรัพย์ที่ ไม่มีความ

จ าเป็นต้องถือครอง  
                    

1) แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการจ าหน่ าย
หลักทรัพย์ตามระเบียบฯ 

                    

2) ประชุมคณะกรรมการจ าหน่ายหุ้น
ตามระเบียบฯ 

                    

3) เสนอขอรับนโยบายในการจ าหน่าย
หุ้นตามระเบียบฯ ต่อ รมว. กค. 

                    

4) ด าเนินการจ าหน่ายหุ้นตามนโยบาย
ของ รมว. กค. 

                    

5) รายงานผลการจ าหน่ายต่อ รมว. กค.                     
4.3 ทบทวนนโยบายการถือครองหลักทรัพย์

ตามมติ ครม. หรือนโยบายรัฐบาล  
                    

1) ขอความเห็นต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับการถือครองหลักทรัพย์กลุ่ ม
ดังกล่าว (3 ปี/คร้ัง) 

                    

2) เสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณา                     
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กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

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

4.3 ปรับปรุงระเบียบฯ (ถ้ามี) หรือเพิ่มเติม
หลักเกณฑ ์

                    

1) รวบรวมประเด็นข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการตามระเบียบฯ 

                    

2) จัดท าร่างระเบียบฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม                     
3) ด าเนินการตามกระบวนการที่กฎหมาย

ก าหนด 
                    

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ส าหรับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ  

1.1. แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

และยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงการคลังโดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50  
ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงินมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน เป็นต้น 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2. แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง   การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา   รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  กระทรวงการคลังโดย สคร.  

มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ประมาณการรายรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถน าเงิน
มาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน การเงิน เป็นต้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
(หลกั) ชื่อองค์ประกอบ : V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ชื่อปัจจัย :  F0201 กลไกและช่องทางที่เอ้ือให้การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการน าแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
            

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.2.2 ชื่อ – สกุล  สุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  pmb@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 2112 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ชวเจต  สุนทรวิทย์ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  specialist2@sepo.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 2111 
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันกระทรวงการคลังบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในกิจการที่รัฐถือหุ้น

ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดจ านวนมากกว่า 90 หลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์หลายประเภท 
ได้แก่ หุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังมีสถานะที่แตกต่างกัน เช่น ด าเนินกิจการปกติ ล้มละลาย ร้าง เลิก ช าระบัญชี  
เป็นต้น ซึ่งในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในแต่ละกลุ่มดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
ทันกาล จากแหล่งข้อมูล ที่แตกต่างกัน ดังนั้น โครงการฯ จึงมีความจ าเป็นส าหรับการเสนอแนะนโยบาย  
และการด าเนินการต่าง ๆ กับหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สิน 
ของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สามารถน าระบบ Data Analytics มาใช้ในการเสนอแนะนโยบาย 
และการด าเนินการต่าง ๆ กับหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สิน 
ของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ Data Analytics 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  สามารถน าระบบ Data Analytics มาใช้ในการ

เสนอแนะนโยบายการก ากับติดตาม และการด าเนินการต่าง ๆ กับหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐและกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผลเป็นไปตามเป้าหมาย 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ และกระทรวงการคลังได้รับเงินปันผล
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2566 เช่ือมโยงระบบ Data Analytics กับฐานข้อมูลของ

หน่วยงานภายนอก 
 5 1 2 3 4 5 

2567 พัฒนาระบบ Data Analytics เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สคร. (Database/DataLake) 

 5 1 2 3 4 5 
2568 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด (ปี 2566) 
1. ศึกษาและรวบรวมรายการข้อมูลและรายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีฐานข้อมูลที่จ าเป็น  

ต่อการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 
2. หารือร่วมกับหน่วยงานภายนอกถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล  

จากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก 
3. สรุปรายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

ที่จ าเป็นต่อการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ และรายละเอียดของข้อมูลที่จะเชื่อมโยง 
4. ร่วมกับ ศทส. ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอก 
5. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกได้อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด (ปี 2567 - 2568) 
1. หารือร่วมกับ ศทส. ในการน าฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ สคร. (Database/DataLake)  
2. ร่วมกับ ศทส. สรุปแผนงานในการน าฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐเข้าสู่ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. (Database/DataLake)  
3. เสนอแผนงานต่อผู้บริหาร สคร. 
4. ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานร้อยละ 75 
5. ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนงานร้อยละ 100  

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   กิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษาและรวบรวมรายการข้อมูลและรายช่ือหน่วยงานภายนอกที่มี
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 

            

2. หารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก             
3. สรุปรายชื่อหน่วยงานภายนอก และรายละเอียดของข้อมูลที่จะเชื่อมโยง             
4. ร่วมกับ ศทส. ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูล             
5. สามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภายนอกได้ 

อย่างน้อย 1 หน่วยงาน   
            

6. หารือร่วมกับ ศทส. ในการน าฐานข้อมูลด้านหลักทรัพย์ของรัฐเข้าสู่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. (Database / Data Lake) 

            

7. เสนอแผนงานต่อผู้บริหาร สคร.             
8. ด าเนินการตามแผนงาน             

 

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  แผนการติดตามการจัดเก็บภาษีอากรตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมาย  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การที่กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 

จะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านต่าง ๆ ของประเทศ เนื่องจากเงินภาษีที่จัดเก็บได้เป็นแหล่งเงินได้ส าคัญซึ่งรัฐบาล
น าไปบริหารประเทศตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การจัดเก็บภาษีให้ตามเป้า

ประมาณการจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

ชื่อปัจจัย :   กลไกและช่องทางท่ีเอ้ือให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ในการน าแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
             

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
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1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.2.2 ชื่อ – สกุล  เสาวคนธ์  มีแสง 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    saowakon.me@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 9477  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นางสาว 
2.3.2 ชื่อ – สกุล   สิริกมล  อุดมผล 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  sirikamol.ud@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์ 0 2272 9477 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร 

เพ่ือให้ได้ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นกลไกลในการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 
ภาพรวมระหว่างหน่วยจัดเก็บภาษีอากรและหน่วยงานส่วนกลาง การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจะส่งให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามประมาณการเพียงพอต่อการด าเนินงาน

ของรัฐ 
2) สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ/สังคม และแนวโน้มการเติบโต

ของภาค/หน่วยธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
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3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การจัดเก็บภาษีอากรได้ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

ที่แท้จริง 
3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง 

3.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่สรรพากร 
3.4 พื้นที่ด าเนินการ 

3.4.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 
3.4.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ 

3.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.5.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.5.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ   30 กันยายน 2566 
3.5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ก าหนดประมาณการเป้าหมายและถ่ายทอดไปยังหน่วยปฏิบัติ     
2. ติดตามประเมินผลการจัดเก็บภาษี สรุปผลและวิเคราะหก์ารจัดเก็บภาษีประจ าไตรมาสแรก

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    

3. วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีและก าหนดกลยุทธ์ ในการบริหารจัดเก็บภาษีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

    

4. ติดตามประเมินผลการจัดเก็บภาษีรอบ 6 เดือน      
5. จัดท าคาดการณ์จัดเก็บภาษีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ   แผนการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร เรื่อง การด าเนินการหนังสือร้องเรียนแหล่งภาษี 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
เป้าหมาย  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร  

เรื่องการด าเนินการหนังสือร้องเรียนแหล่งภาษี ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการหนังสือร้องเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและกรมสรรพากรสามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้รวดเร็วและเป็นไปตามกระบวนการ
ท างานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการ รวมถึงในด้านประชาชนการ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นของประชาชนโดยยึดผู้ เสียภาษี  
เป็นศูนย์กลาง  

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การบริการประชาชน 

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
 แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ

กรมสรรพากรฯ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บของกรมสรรพากรให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง  
และเป็นธรรม ซึ่งเม็ดเงินภาษีดังกล่าวรัฐบาลน าไปบริหารประเทศเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ชื่อปัจจัย :   F0201 กลไกและช่องทางที่เอ้ือให้การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการน าแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
             

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
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1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.2.2 ชื่อ – สกุล  จิตรา  ณีศะนันท์ 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    email.survey@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 8965  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.3.2 ชื่อ – สกุล    ปริศนา  ทองงาม  
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  prissana.th@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  0 2272 8963  

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
การด าเนินการหนั งสือร้องเรียนแหล่งภาษีที่ ได้รับจากผู้ ร้องเรียนที่ ได้แจ้งเบาะแส 

การหลีกเลี่ยงภาษีหรือการช าระภาษีไว้ไม่ถูกต้องถือเป็นภารกิจหนึ่งที่กรมสรรพากรให้ความส าคัญ โดยใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและป้องปรามการหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตลอดจน  
การสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีอากร ประกอบกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  
และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กรมสรรพากรจึงต้องพิจารณาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฯ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2) เพ่ือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฯ ให้ครอบคลุมและเข้าใจง่าย 
3) เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดงานค้าง

และเสร็จทันภายในเวลาก าหนด 
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3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) แนวปฏิบัติฯ ที่ได้รับการปรับปรุงสอดคล้องกับสภาวการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี 
3.2.4 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงแนวปฏิบัติกรมสรรพากร เรื่อง การด าเนินการ

หนังสือร้องเรียนแหล่งภาษี 
3.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านการด าเนินการข้อมูลหนังสือร้องเรียนแหล่งภาษี 
3.4 พื้นที่ด าเนินการ 

3.4.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากร  
3.4.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ/ส่วนกลาง 

3.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.5.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.5.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2566 
3.5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. สรุปแบบฟอร์ม/รายงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฯ เรื่องการด าเนินการหนังสือ

ร้องเรียนแหล่งภาษี 
    

2. ปรับปรุงแบบฟอร์ม/รายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฯ เรื่องการด าเนินการ
หนังสือร้องเรียนแหล่งภาษี และเสนอต่อ ผอ.สน. 

    

3. รวบรวมความต้องการ (requirements) เพื่อปรับปรุงระบบฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ     
4. เสนอหลักการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการหนังสือร้องเรียนแหล่งภาษี

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมสรรพากร 
    

5. ส่งความต้องการ (requirements) เพื่อปรับปรุงระบบงานหนังสือร้องเรียนให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติฯ เรื่อง การด าเนินการหนังสือร้องเรียนแหล่งภาษี 

    

 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  แผนการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลผลการตรวจแนะน าด้านภาษีอากรโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค) 

เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กรมสรรพากรได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาภายใต้

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของกรมสรรพากร เพ่ือรองรับการด าเนินการเพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย  
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ แผนการวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลผลการ
ตรวจแนะน าด้านภาษีอากรโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งเป็นแผนงานภายใต้ทิศทางการบริหารงานของ
กรมสรรพากรในระยะ 5 ปี ด้านการขับเคลื่อนการจัดเก็บภาษีด้วยข้อมูล 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น   ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
เป้าหมายย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  การด าเนินแผนงานดังกล่าว

ท าให้กรมสรรพากรสามารถใช้ข้อมูลผลการตรวจสอบภาษีมาวิเคราะห์และจัดท ารูปแบบของรายที่ช าระภาษี 
ไม่ถูกต้องเพ่ือขยายฐานภาษียกระดับการให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ท าให้กรมสรรพากร
จัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการที่ก าหนด 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V01 แผนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ชื่อปัจจัย :   F0101 ฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
เป้าหมายรอง การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
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1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR 
2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ภิญญู  ก าเนิดหล่ม 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    it@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 8863  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2 ชื่อ – สกุล    ปรียาลักษณ์  ชวดชาวนา 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    email.cdi@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  061 2695528 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกรมสรรพากรได้มีการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบภาษีบนระบบของกรมสรรพากรแล้ว 

อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ถูกบันทึกยังอยู่ในรูปแบบ Unstructured ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลผลการตรวจสอบภาษี มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
จัดท าโครงการการจัดท าโครงสร้างข้อมูลจากข้อมูลผลการตรวจสอบภาษี 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือน าข้อมูลผลการตรวจสอบภาษีมาใช้ในการวิเคราะห์และหารูปแบบของราย
ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีโครงสร้างข้อมูลผลการตรวจสอบภาษีท่ีเหมาะสม 
3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  สามารถใช้ข้อมูลผลการตรวจสอบภาษีมาวิเคราะห์ 

และจัดท ารูปแบบของรายที่ช าระภาษีไม่ถูกต้องเพ่ือใช้ในการขยายฐานภาษี  ยกระดับการให้บริการ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
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3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้รับจ านวน
เม็ดเงินภาษีตามเป้าหมาย 

3.1.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกรมสรรพากรสามารถ
น าข้อมูลจากระบบฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  ผู้เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ    30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษารูปแบบของข้อมูลผลการตรวจสอบภาษี                     
2. เสนอร่างการจัดท าโครงสร้างข้อมูลผลการ

ตรวจสอบภาษีให้กรมพิจารณา 
                    

3. จัดท าโครงสร้างข้อมูลและเสนอให้มกีาร
ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ
ภาษ ี

                    

4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบภาษี 
ตามโครงสร้างข้อมูลใหม่ 

                    

5. วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดรูปแบบของรายที่มี
ความเส่ียงในการช าระภาษีไม่ถูกตอ้ง 

                    

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  แผนพัฒนากระบวนการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร/ 
ด้วยระบบ PromptPay 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การปรับปรุงกระบวนการท างานของกรมสรรพากร

ให้สามารถคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมเข้าบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ได้จะช่วยให้ผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ประกอบการ
ได้รับคืนเงินภาษีอย่างรวดเร็วและเพ่ิมสภาพคล่องทางธุรกิจ 
1.2 แผนระดับที่ 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมายระดับประเด็น   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
เป้าหมายย่อย   งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมเข้าบัญชี

ธนาคารหรือพร้อมเพย์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท าให้ประชาชนได้รับการริการจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V04 การผลักดันงานบริการภาครฐัให้เป็นดิจิทัล 

ชื่อปัจจัย : F0401 นโยบายที่เอ้ือต่อการผลักดันงานบริการภาครัฐที่เป็นดิจิทัล 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)

             
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
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1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ผุสดี สุตะวิริยะวัฒน์ 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    pussadee.su@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 9016  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาง 
2.3.2 ชื่อ – สกุล    ปภสร  ตระกูลมัยผล 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    papasorn.tr@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  0 2272 8575  

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

แห่งชาติ (National/e-Payment) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด (Cashless/Society) 
จึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสดซึ่งมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง เป็นการใช้ระบบการรับจ่ายเงิน
ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดข้อผิดพลาดและความซ้ าซ้อนช่วยให้การรับส่งเงินของรัฐบาลมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและระบบงานที่สนับสนุนหรือผลักดันให้หน่วยงาน
ภาครัฐรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของภาครัฐไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของประชาชน โดยเปลี่ยนวิธีการรับและจ่ายเงินภาษีผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร/พร้อมเพย์ (PromptPay)  
แทนเงินสด 
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3.1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมสะดวก รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ ายทั้ งของ
ผู้ประกอบการและภาครัฐ 

3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผู้เสียภาษีพึงพอใจในการได้รับเงินคืนภาษีเนื่องจากได้รับ
เงินคืนรวดเร็วขึ้นและมีความสะดวก 

3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ลดข้อผิดพลาดและความซ้ าซ้อนช่วยให้การรับส่งเงิน 
ของรัฐบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกในการรับเงินคืนและได้รับเงินรวดเร็วกว่าเดิม 
ลดกระบวนงานของเจ้าหน้าที่ ลดค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร 

3.1.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กรมสรรพากรได้สรุปความต้องการในการพัฒนาระบบงาน 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชน และกรมสรรพากร 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ   30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วยการคืนเข้าบัญชี

เงินฝากธนาคาร/ด้วยระบบPromptPay 

            

2. เขียนผังกระบวนงานคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วยการคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร/ด้วยระบบ PromptPay จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

            

3. ประชุมหน่วยงานภายในกรมท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยปฏิบัติ             

4. ประชุมหน่วยงานภายนอก เช่น KTB เป็นต้น             

5. สรุปความต้องการในการพัฒนาระบบงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา             

 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  ระบบคัดเลือกรายที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ออกใบก ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย    

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
เป้าหมาย  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การด้าเนินการตามแผนงานระบบคัดเลือกราย 

ที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ออกใบก้ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในระยะยาว ท้าให้ความเสียหายต่อระบบภาษี  
ที่จะเกิดขึ นในอนาคตลดลง 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น ภาครัฐมีการด้าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน้านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น“ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร

ขีดสมรรถนะสูง” 
เป้าหมายย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย กรมสรรพากรเป็นหน่วยงาน

ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแกนหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาระบบฯ เป็นส่วนหนึ่งในการ
น้าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดเก็บภาษีและสร้างความเป็นธรรมในสังคม  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V02 ศักยภาพองค์กร 

 ชื่อปัจจัย :    F0202 กระบวนการท้างานภายใน และนวัตกรรมการท้างาน 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

(1) เป้าหมายหลัก การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
(2) เป้าหมายรอง  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
             

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
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1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก้าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด้าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)    - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  จ้ารัส ช้อยจินดา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    email.caudit@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 9299  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล    สัญญา ลิ่มวงศ์ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    email.cdi@rd.go.th 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีระบบที่จะช่วยในการตรวจหาผู้ประกอบการที่มีพฤติการณ์เป็นผู้ออก

ใบก้ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท้าให้ใช้ระยะเวลานานในการตรวจพบผู้ประกอบการ เมื่อตรวจพบ
มูลค่าความเสียหายต่อระบบภาษีท่ีเกิดขึ นจึงมีมูลค่าเป็นจ้านวนมาก  

3.1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือคัดเลือกรายผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ออกใบก้ากับภาษี 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว และแม่นย้า 

3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  จ้านวนรายที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ออก
ใบก้ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพิ่มขึ นจากปีงบประมาณก่อน 

3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  ลดความเสียหายต่อระบบภาษีท่ีจะเกิดขึ นในอนาคต 
3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด  ตรวจพบรายผู้ออกใบก้ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
3.1.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  จ้านวนรายผู้ออกใบก้ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ตรวจพบ 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  หน่วยงานตรวจสอบในกรมสรรพากร 
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3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ   สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ    30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

4. กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั งหมด (บาท)  - 

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

1. ตส. ศึกษาและวิเคราะห์พฤติการณ์ของ
ผู้ออกใบก ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2. ประชุมร่วมเพ่ือสรุปพฤติกรรมของผู้ออกฯ และจัดต้ัง
หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดความเส่ียงของผู้ประกอบการ

3. ประชุมหารือร่วมกับ ทท. เพ่ือก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาระบบคัดเลือกรายที่มีความเส่ียงเป็น
ผู้ออกใบก ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. ตส. แจ้งรายละเอียดความต้องการ (Requirement)
ในการพัฒนาระบบคัดเลือกรายที่มีความเส่ียงเป็น
ผู้ออกใบก ากับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไปยัง ทท.

5. ก าหนด MODEL ที่ใช้เป็นฐานในการคัดเลือกราย

6. ประชุมหารือร่วมกับ ทท. เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบ
คัดเลือกรายที่มีความเส่ียงเป็นผู้ออกใบก ากับภาษี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7. ตส. และ ทท. ร่วมกันพัฒนาระบบฯ
8. ทดสอบและปรับปรุง MODEL ระยะที่ 1 (กลุ่มน าร่อง)

9. ทดสอบและปรับปรุง MODEL ระยที่ 2 (ขยายผล)

10. ทดสอบและปรับปรุง MODEL

11. น าเสนอผลการพัฒนาระบบคัดเลือกรายที่มี
ความเส่ียงเป็นผู้ออกใบก ากับภาษี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อกรมสรรพากร

ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570
กิจกรรม

Q4Q3

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567
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ชื่อโครงการ  แผนการคลังระยะปานกลาง 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
    1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
เป้าหมาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดท าแผนการคลังระยะปานกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้

เป็นแผนแม่บทหลักส าหรับการวางแผนการด าเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งใช้
ประกอบการวางแผนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือให้             
การบริหารการคลังภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะ              
ปานกลางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 เป้าหมายระดับประเด็น ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การจัดท าแผนการคลัง

ระยะปานกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทหลักส าหรับการวางแผนการด าเนินการทางการเงิน               
การคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือให้การบริหารการคลังภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ              
การวางแผนพัฒนาประเทศในระยะปานกลางและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แนวทางการพัฒนา รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัย

การเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลาง  
และระยะยาว ด าเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน  
และพัฒนาเครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก 
รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงิน  
ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงินและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐาน 
สากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ              
การช าระเงินหลักของประเทศ 

 เป้าหมายย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง

มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทหลักส าหรับการวางแผนการด าเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณ
ของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
เพ่ือให้การบริหารการคลังภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
องค์ประกอบ แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจัย การบูรณาการการจัดท าแผนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
 เป้าหมายหลัก 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง 

และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมายระดับหมุดหมายที ่2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

1.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง  - 
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1  นโยบายรัฐบาลหลัก การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
1.5.2  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล - 
1.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
1.5.4  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 
 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 

2.1.1  ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ 
2.1.2  ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3  รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4  ลักษณะโครงการ   ไมใ่ช้งบประมาณ 
2.1.5  วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง 
2.1.6  รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1  ค าน าหน้าชื่อ  นาง 
2.2.2  ชื่อ – สกุล  วรรณา  แพรศรี 
2.2.3  E-mail (หน่วยงาน)  wanna@fpo.co.th 
2.2.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3500     

2.3 ผู้ประสานงานหลัก  
2.3.1  ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2  ชื่อ – สกุล    ภัทราพร  เกิดแก้ว 
2.3.3  E-mail (หน่วยงาน) fiscalplanning@fpo.go.th  
2.3.4  โทรศัพท์   0 2273 9020 ต่อ 3563  
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ) ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ)  
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ  
โดยมี กรรมการจากสี่ หน่ วยงานหลั กที่ ด า เนิ นน โยบายด้ าน เศรษฐกิ จการ เ งิ นการคลั ง  ได้ แก่   
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการ  
ส านักงบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
เป็นเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทหลักส าหรับ  
การวางแผน การด าเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผน  
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย โดย พ.ร.บ. วินัยการเงิน  
การคลังฯ ได้ก าหนดให้แผนการคลังระยะปานกลางต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งคณะกรรมการฯ  
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี ทั้งนี้ แผนการคลังระยะปานกลาง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) เป้าหมายและนโยบายการคลัง (2) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ  
(3) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย ดุลการคลัง  
และการจัดการกับดุลการคลังนั้น (4) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และ (5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลัง
ของรัฐบาล ซึ่งแผนการคลังระยะปานกลางดังกล่าวจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้
น าไปใช้ในการจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้ ประกอบการ
พิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดท างบประมาณ และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลักดันให้มีการน าแผนการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term Fiscal 
Framework: MTFF) มาใช้ในระบบงบประมาณของประเทศไทย เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ  
และวางแผนด้านการคลัง โดยจะช่วยให้สามารถก าหนดกรอบเป้าหมายทางการคลังที่เหมาะสมให้บรรลุ
เป้าหมายทางการคลังที่ต้องการ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) แผนการคลังระยะปานกลางที่มีระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) แผนการคลังระยะปานกลางที่เป็นเครื่องมือสนับสนุน 

การตัดสินใจและวางแผนด้านการคลัง โดยจะช่วยให้สามารถก าหนดกรอบเป้าหมายทางการคลังที่เหมาะสม  
ให้บรรลุเป้าหมายทางการคลังที่ต้องการ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด ท าให้การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
และมีเสถียรภาพ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ - 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ - 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ ด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

 

141 



 

4. กิจกรรม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง 
(Medium-Term Fiscal Framework) 

        
 

           

 
5. งบประมาณ 
 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด - บาท 
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ชื่อโครงการ  แผนงานเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการน าส่งข้อมูลภาษีอากรทาง API 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กรมสรรพากรได้มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรผ่านทาง API โดยจัดท ากรอบแผนงานด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้มี
ผู้ใช้บริการน าส่งข้อมูลภาษีอากรทาง API เพ่ิมข้ึน 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การปรับสมดุลภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายย่อย  เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การที่กรมสรรพากรก าหนด

แผนงานเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการการยื่นแบบทาง API เป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมมือกับกรมสรรพากร
เพ่ือพัฒนาการบริการทางภาษีให้ผู้เสียภาษีได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03 แนวทางการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ชื่อปัจจัย : F0302 บทบาทของเอกชนที่เพ่ิมขึ้นในงานภาครัฐบางประเภท 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
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1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาง 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  จันทร์เจริญ  เทพสุธา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    chanchalearn.po@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 8789  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล    ยศวัฒน์ วัฒนปรีชานันท์ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    yosawat.wa@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  094 942 6697 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบน าส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทาง API เป็นการ

ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการให้บริการของกรมสรรพากร  
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์  

จ านวนสถิติผู้ใช้บริการช าระอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ทาง  API (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2563 - เดือนกรกฎาคม 2564 มีจ านวน 757,443 ตราสาร และจ านวนผู้ใช้บริการเตรียมแบบแสดง
รายการภาษี (ภ.ง.ด.91) ผ่าน Open API ปีภาษี 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564  
มีจ านวน 7,808) โดยน าส่งข้อมูลจ านวน 3,812 ไฟล์  รายผู้ เสียภาษีจ านวน 2,924 ราย ยื่นแบบ 
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ผ่านผู้ให้บริการจ านวน 1,072 ราย กรมสรรพากรจึงจัดท าโครงการส่งเสริมให้มีจ านวนผู้ใช้บริการน าส่งข้อมูล
แบบแสดงรายการภาษีอากรทาง API เพ่ิมมากขึ้น ประกอบด้วยการน าส่งด้วยตนเอง น าส่งผ่านผู้ให้บริการ
ตัวแทน (Service Provider) และน าส่งผ่านผู้ให้บริการจัดท าข้อมูลตามแบบแสดงรายการ โดยจะส่งผลให้ผู้เสีย
ภาษีได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนกรมสรรพากรลดต้นทุน  
ในการจัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการนโยบายทางด้านภาษี  
ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการน าส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทาง API และส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ของหน่วยงานในการให้บริการภาครัฐที่เป็นดิจิทัล 
3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีผู้สมัครใช้บริการน าส่งข้อมูลภาษีอากร ผ่าน API เพ่ิมขึ้น  

ไม่น้อยกว่า 20 ราย 
3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผู้ เสียภาษียื่นแบบได้สะดวกขึ้น และกรมสรรพากร 

ลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี  
3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด ผู้เสียภาษีใช้บริการน าส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทาง API  

เพ่ิมมากข้ึน 
3.1.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีผู้สมัครใช้บริการน าส่งข้อมูลภาษีอากร ผ่าน API เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 

20 ราย 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชน และกรมสรรพากร 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ   30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษา รวบรวม จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาจัดท ากรอบและแผนการด าเนินงาน     
2. ด าเนินงานตามแผน     
3. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้     
4. รายงานกรมสรรพากร     
5. มีผู้สมัครใช้บริการน าส่งข้อมูลภาษีอากร ผ่าน API เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 ราย     
 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ แผนการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่ใช้ Tax Dimension  
และท า Open API กับกรมสรรพากร 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่ เกี่ยวข้อง  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ) 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กรมสรรพากรได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของกรมสรรพากร เพ่ือรองรับการด าเนินการเพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่  แผนการส่งเสริม 
ให้ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่ใช้ Tax Dimension  และท า Open API กับกรมสรรพากร  
ซึ่งเป็นแผนงานภายใต้ทิศทางการบริหารงานของกรมสรรพากรในระยะ 5 ปี ด้านการท าภาษีให้เป็นเรื่องง่าย 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การปรับสมดุลภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายย่อย เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  กรมสรรพากรเป็นหน่วยงาน 

ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแกนหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาบริการตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้เสียภาษี :  Taxpayer Centric โดยซอฟต์แวร์เฮ้าส์พัฒนาซอฟต์แวร์ทางบัญชีที่ใช้ Tax Dimension  
และท า Open API กับกรมสรรพากร  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V03 แนวทางการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ชื่อปัจจัย :    F0302 บทบาทของภาคส่วนอื่นในงานของภาครัฐ 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
เป้าหมายรอง  การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)

             
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  กฤดา  กฤติยาโชติปกรณ์ 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    email.taxaudit@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 3228  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล    สุรินทร์  ดลปัญญาเลิศ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    email.taxaudit@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  0 2272 9173  
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในการปรับปรุงก าไรทางบัญชีเป็นก าไรทางภาษี   

ส่งผลกระทบท าให้เสียภาษีไม่ถูกต้องและมีต้นทุนทางภาษีเพ่ิมมากขึ้น การยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชี  
โดยใช้ Tax Dimension เพ่ือ Open API เป็นการช่วยให้ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับปรุงก าไรทางบัญชี 
เป็นก าไรทางภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องยิ่งขึ้น 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือช่วยผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้ประกอบการค านวณรายการทางบัญชีเป็นรายการ  

ทางภาษีให้ง่าย รวดเร็ว  และถูกต้องตามประมวลรัษฎากรมากข้ึน  
2) เพ่ื อช่ วยผู้ เสี ยภาษี เงิน ได้นิ ติ บุ คคล ทราบถึ งสิทธิป ระโยชน์ทางภาษีที่ บ ริษั ท  

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น สามารถน าไปใช้เพ่ือประหยัดภาษีได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร   
3) กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องและครบถ้วน 

3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) พัฒนาบริการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เสียภาษี : 
Taxpayer Centric โดยซอฟต์แวร์เฮ้าส์พัฒนาซอฟต์แวร์ทางบัญชีที่ใช้ Tax Dimension และท า Open API 
กับกรมสรรพากร 

3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การช าระภาษีของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไป 
อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประมวลรัษฎากร 

3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 มีความถูกต้อง และสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 
3.1.6 ตัวชี้ วัดความส าเร็จ  ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมให้ผู้ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ใช้ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ที่ใช้ Tax Dimension และท า Open API กับกรมสรรพากร  
3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์/ผู้เสียภาษีท่ีใช้ซอฟต์แวร์ทางบัญชี 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ    30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 - 2570 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ส่งเสริมให้ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ใช้ Tax Dimension                                 
2. ส่งเสริมให้ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่ใช้ Tax Dimension  

ท า Open API กบักรมสรรพากร 
                    

3. ส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้
ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่ใช้ Tax Dimension และท า 
Open API กับกรมสรรพากร 

                    

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ โครงการรับช าระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 4.1 ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

4.1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐาน 
และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน 

1.3 แผนระดับที่ 3 
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง :  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
แนวทางการพัฒนา 3.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล พันธ์ภูวภัทร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) : 76000000@customs.go.th   
โทรศัพท ์: 0 2667 7000 ต่อ 20-6669 
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2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันธิญา ปัทมกิจสกุล  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  108789@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  nikipediaa@gmail.com 
โทรศัพท ์: 0 2667 7000 ต่อ 20-6725    

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ตุลาคม 2565 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2569  

3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  

(ความเป็นมาของโครงการ สภาพ/สถานการณ์ปัจจุบัน/ความต้องการ/สาเหตุที่ต้องด าเนินการ
โครงการ และความส าคัญของโครงการที่มีต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์) 
 โครงการรับช าระค่าภาษีอากรเพ่ิม ณ จุดเดียว เป็นการก าหนดระเบียบปฏิบัติ โดยให้
ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจช าระค่าอากรไว้ไม่ครบถ้วน สามารถทบทวนตนเองในประเด็น  
ที่ผู้ประกอบการมีข้อสงสัยได้ โดยมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการรับช าระค่าภาษีอากร
เพ่ิม ณ จุดเดียว ถึงกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร และช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืน ๆ ที่ขาด 
ให้ครบถ้วนตามขั้นตอนต่อไป และเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ประกอบการสามารถเลือกวิธีการช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืน ๆ  
ได้หลายรูปแบบ ทั้งการช าระด้วยตนเอง ณ กรมศุลกากร และการช าระโดยวิธีการรับช าระ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
  แต่ในปัจจุบันการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง 
ต้องใช้เอกสารจ านวนมาก ท าให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังต้องเดินทางมารับใบสั่งเก็บเงิน
ที่กรมศุลกากรเท่านั้น และไม่สามารถติดตามสถานะของตนเองได้ กองตรวจสอบอากรได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีแนวคิดในการการพัฒนากระบวนงานการยื่นเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

2) วัตถุประสงค์ :  
2.1) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืน ๆ  

ไว้ไม่ครบถ้วน ได้มีโอกาสทบทวนตนเอง และสามารถช าระค่าอากรและค่าภาษีอ่ืน ๆ ที่ขาด  
ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ณ จุดเดียว ที่กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร โดยไม่ต้องไปด าเนิน  
พิธีการตามท่าหรือท่ีต่าง ๆ  

2.2) ผู้ประกอบการจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับค่าอากร ได้รับการลดเงินเพ่ิมอากรที่ต้อง
เสียหรือเสียเพ่ิม และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร แต่ยังคงต้อง เสียเงินเพ่ิมและเบี้ยปรับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมาย 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีจ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการได้ตามท่ีก าหนดไว้  
- ผู้ประกอบการมาช าระค่าภาษีอากรที่ขาดเพ่ิมมากข้ึน ท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมมากขึ้น 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  
- ผู้ประกอบการได้รับการอ านวยความสะดวกในการช าระค่าภาษี และมีความพึงพอใจต่อโครงการ 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- จัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน  
- มีความความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้ประกอบการและพนักงานศุลกากร 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีความพึงพอใจ 
- จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 300 ราย (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนด าเนินการ
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3 ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
5 ผู้ประกอบการมาช าระค่าภาษีอากรที่ขาด ณ กรมศุลกากร หรือช่องทางการรับช าระ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจช าระค่าอากรไว้ไม่ครบถ้วน 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 
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. ประชาสัมพันธ์โครงการ             

2. ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ             

3. ผู้ประกอบการมาช าระค่าภาษีอากร 
ที่ขาด ณ กรมศุลกากร หรือช่องทาง 
การรับช าระทางอิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
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ชื่อโครงการ โครงการน้าร่องการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน ้าหนักตามความเสี่ยง 
ของผู้ประกอบการ 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
  4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง  ๆผ่านการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
เป้าหมาย  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   4.2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น(20)  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้านน านวัตกรรมเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร

ขีดสมรรถนะสูง 
 
ประเด็น (1) ประเด็นความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่งคง 
เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง

ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหาร
จัดการข้อมูล การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณการการท างาน 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการแสวงความร่วมมือ
ในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ 
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1.3 แผนระดับท่ี 3 
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง :  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
แนวทางการพัฒนา 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง 

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 3   พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) กรมศุลกากร 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด้าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน :  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) ..................................................................................................  

2.2 ผู้อ้านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :     นางขนิษฐา โพธิยอด 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  98000000@customs.go.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  106516@customs.go.th  
โทรศัพท์ :      0 2667 7000 ต่อ 20-7465  
โทรสาร :     0 2667 7742   

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล :     นางสาวผาณิต ตันบุญเฮง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  intelligence_rm@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  Phanit171@yahoo.com 
โทรศัพท์ :     0 2667 7000 ต่อ 20-6675  
โทรสาร :     0 2667 7742  
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1  ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 
       วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ตุลาคม 2565 
       วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 กันยายน 2567 
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3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) หลักการและเหตุผล :  
    แผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการพัฒนา

ระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การตรวจสอบและ  
การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับกรมศุลกากรได้น าหลักการบริหาร 
ความเสี่ยงทางศุลกากรตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) (Revised Kyoto Convention) และ
แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Management) มาใช้
ในการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือที่สามารถระบุสินค้าหรือผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงได้อย่างแม่นย าเพ่ือป้องกันและปราบปราม  
การกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันกรมศุลกากรได้มีเครื่อง มือ
ส าคัญที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางศุลกากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ระบบ  
โปรไฟล์ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการคัดเลือกใบขนสินค้าที่มีความเสี่ยงในการกระท าความผิด อย่างไรก็ตามด้วย
จ านวนใบขนสินค้าที่มีปริมาณมาก ประกอบกับจ านวนของผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออกที่เพ่ิมขึ้น แนวคิด 
การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงของผู้ประกอบการเพ่ือน ามาก าหนดมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าที่มี  
ความเสี่ยงสูงและอ านวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ าจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง อีก
ทั้งองค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้วางแนวทางในการคัดกรองและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการต่าง ๆ ทางศุลกากรให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ ด้วยเหตุนี้ ศปข. จึงได้น าหลักการการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนักตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) มาปรับใช้ใน 
การบริหารความเสี่ยงทางศุลกากรของไทย โดยได้เริ่มศึกษาและปรับใช้ในบริบทของศุลกากรไทย และเพ่ือให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนได้มาตรฐานและเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ
น าร่องการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนักตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการ เพ่ือน าข้อมูล
ผู้ประกอบการมาจัดท าโปรไฟล์ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพโปรไฟล์ในการคัดเลือกใบขนสินค้า
ขาเข้าที่มีความเสี่ยงให้มีความแม่นย าส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงและอ านวยความสะดวกให้แก่
กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ า อีกทั้งสามารถน าไปใช้ในการก าหนดมาตรการควบคุมทางศุลกากรตาม
ความเสี่ยงของผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

2) วัตถุประสงค์ :  
-  เพ่ือสามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการตามระดับความเสี่ยงในประเภทธุรกิจที่คัดเลือก 
-  เพ่ือจัดท าโปรไฟล์ส าหรับตรวจใบขนสินค้าขาเข้าตามระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการ 

               ในประเภทธุรกิจที่คัดเลือก 
-  เพ่ือได้แนวทางและหลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการน าเข้าตามระดับความเสี่ยงของ 

                  ผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจที่คัดเลือก 

 3) เป้าหมาย 
ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

             -  กลุ่มผู ้ประกอบการน าเข้าตามระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการ อย่างน้อย 1 ประเภท 
                ธุรกิจ 
             -  โปรไฟล์ส าหรับตรวจใบขนสินค้าขาเข้าตามระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการ อย่างน้อย  
                1 ประเภทธุรกิจ 
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             -  แนวทางและหลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการน าเข้าตามระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการ 
                   ในประเภทธุรกิจที่คัดเลือก 

  ข. เป้าหมายเชงิผลลัพธ์ (Outcome) :  
             -  ผู้ประกอบการได้รับการอ านวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนและ  
                ระยะเวลาในการด าเนินพิธีการทางศุลกากรลดลง 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :  
-  อัตราการเปิดตรวจใบขนสินค้าขาเข้าส าหรับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ าในประเภท 
   ธุรกิจที่คัดเลือกลดลง 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ : มีโปรไฟล์ส าหรับตรวจใบขนสินค้าขาเข้าตามระดับ

ความเสี่ยงของผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจที่คัดเลือก อย่างน้อย 1 ประเภทธุรกิจ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5  

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 
2 มีข้อมูลผู้ประกอบการน าเข้ารวมถึงข้อมูลที่เคยกระท าความผิดจากฐานข้อมูล

ระบบงานป้องกันและปราบปราม (149) เพ่ือน ามาใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ
ตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจที่คัดเลือก อย่างน้อย 1 ประเภท
ธุรกิจ 

3 มีหลักเกณฑ์การถ่วงน้ าหนักความเสี่ยงเพ่ือน ามาใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ
น าเข้าตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจที่คัดเลือก อย่างน้อย  
1 ประเภทธุรกิจ 

4 แบ่งกลุ่มผู้ประกอบการน าเข้าตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจ 
ที่คัดเลือก อย่างน้อย 1 ประเภทธุรกิจ  

5 มีโปรไฟล์ส าหรับตรวจใบขนสินค้าขาเข้าตามระดับความเสี่ยงของผู้ประกอบการ 
ในประเภทธุรกิจที่คัดเลือก อย่างน้อย 1 ประเภทธุรกิจ 

 
จ.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ :  
     ผู้ประกอบการน าเข้าท่ีมีความเสี่ยงต่ าในประเภทธุรกิจที่คัดเลือกได้รับการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : …-………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 

ระยะเวลาในการด้าเนินการ 

ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 

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.  แต่งตั้งคณะท างานโครงการน าร่อง

ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ด้วยวิธีการถ่วงน้ าหนักตามระดับ
ความเสี่ยงของผู้ประกอบการ 

            

2.  รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการน าเข้า
รวมถึงข้อมูลที่เคยกระท าความผิด
จากฐานข้อมูลระบบงานป้องกัน 
และปร าบปร าม  (149 )  และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
( Cleansing Data)  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
เ พื่ อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบการตามความเสี่ยงของ
ผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจ 
ที่คัดเลือก อย่างน้อย 1 ประเภทธุรกิจ 

            

3.  ศึ กษาและพิ จารณาการก าหนด
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ถ่ ว ง น้ า ห นั ก 
ความ เสี่ ย ง เพื่ อน ามา ใ ช้ ในการ
แบ่ งกลุ่ ม ผู้ ประกอบการน า เข้ า 
ตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการ 
ใ น ป ร ะ เ ภ ท ธุ ร กิ จ ที่ คั ด เ ลื อ ก  
อย่างน้อย 1 ประเภทธุรกิจ 

            

4.  แบ่ งกลุ่ มผู้ ประกอบการน า เข้ า 
ต า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง
ผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจ 
ที่คัดเลือก อย่างน้อย 1 ประเภท
ธุรกิจ เพื่อจัดท าโปรไฟล์ส าหรับ
ตรวจใบขนสินค้าขาเข้า 

            

5.  ติดตามและประเมินผลการจัดท า
โปรไฟล์ส าหรับตรวจใบขนสินค้า 
ข า เ ข้ า ต า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง 
ของผู้ประกอบการในประเภทธุรกิจ 
ที่คัดเลือก อย่างน้อย 1 ประเภท
ธุรกิจ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง
ก า ร แ บ่ ง ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
และจัดท าโปรไฟล์ส าหรบัตรวจใบขน
สินค้าขาเข้าในประเภทธุรกิจอื่น ๆ 
ต่อไป 

            

 

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
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ชื่อโครงการ โครงการจัดท าระบบการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
1) ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และมีการบูรณาการระหว่างระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
2) คุณภาพของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกมุมมอง 
3) ท าให้เกิดมาตรฐานทางบัญชี สอดคล้องตามนโยบายบัญชีภาครัฐ 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาและปรับ

ระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีระบบการท างานที่เป็นดิจิตอล มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว  
การน านวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในการตัดสินใจและบริหารงาน 

แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร

ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากลรองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถ
ใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มี
มาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจภาคเอกชนและผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าหมายย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  มีการปฏิบัติงานเทียบได้กับ

มาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่ 
และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบระบบงานที่เป็นสากล 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02 ศักยภาพองค์กร 

ชื่อปัจจัย :  F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร (Enterprise 
Resource Planning)  

F0204 ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
13.2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.2 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงการคลัง  และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.3.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
1.3.2 ยุทธศาสตร์ (รอง) (ถ้ามี)  - 

1.4 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.4.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) - 
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    - 
1.4.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ  
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) จัดจ้าง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ   นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล   เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)   lertwc@mof.go.th  
2.2.4 โทรศัพท์   0 2126 5900  
2.2.5 โทรสาร    0 2273 9790 
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2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ   นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล   ธาดา ชพานนท์ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)   thada@mof.go.th 
2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง)  mrthada14@gmail.com 
2.3.5 โทรศัพท์   0 2126 5904 
2.3.6 โทรสาร    0 2273 9790 

3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติแนวทางการ
พัฒนาการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบทั้งสองให้เกิดประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ให้มากที่สุด และ
สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “รัฐบาล
ดิจิทัลเปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน” ประกอบกับ “ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่เน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มกลางส าหรับการสนับสนุนการท างานภาครัฐ (Back Office Platform)  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Exchange Platform) การสนับสนุนบริการภาครัฐ (Common Platform) 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
2) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบ New GFMIS Thai กับระบบ e-LAAS  

และลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูล 
3) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ New GFMIS Thai ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ข้อมูล และรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) และลดความซ้ าซ้อนของการบันทึกข้อมูลโดยก าหนดมาตรฐานของ Interface ในรูปแบบเดียวกัน 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การบริหารงาน การตัดสินใจ และการก าหนดนโยบายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด มีการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้เป็นไปได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ ์

160 



3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-LAAS) 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ทุก อปท. ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ - 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ   2566 

4. กิจกรรม 

5. งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน (บาท) 

5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 289,279,900 บาท 
(1) งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง 289,279,900 บาท 
(2) งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอ่ืน - 

5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด  289,279,900 บาท 
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 14,463,995 101,247,965 115,711,960 57,855,980 289,279,900 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด  289,279,900  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. อนุมัติ จัดท าโครงการ     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ     
3. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR)     
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา      
5. ลงนามในสัญญา / จดัท าแผนการด าเนินงานโครงการ     
6. การออกแบบ HW และ SW     
7. การติดตั้งและทดสอบ HW และ SW     
8. การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน     
9. การทดสอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ     
10. อบรมระบบงาน     
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ชื่อโครงการ โครงการจัดท าระบบศูนย์ส่ังการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โครงการนี้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
ของเจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินทั่วประเทศให้มีความถูกต้องอยู่บนพ้ืนฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และสามารถควบคุม/ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพ่ือการพัฒนาให้ราคาประเมิน
ทรัพย์สินของประเทศเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสังคม 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมายระดับประเด็น ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์กับการท างานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน  
การควบคุม ติดตาม ลดระยะเวลาและทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรให้น าเทคโนโลยีมาทดแทน
การปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม และสามารถจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารในรูปแบบ Real-Time เป็นการยกระดับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ส่งเสริม
การเป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชา 
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  และการเสริมสร้างการรับรู้  สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ   

เป้าหมายย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
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ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของแผนย่อยที่ช่วยให้ภาครัฐใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสูงในการติดต่อประสานงาน 
สั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกล ท าให้มีความคล่องตัวอย่างสูงในการควบคุมติดตามมาตรฐานการท างานของ
เจ้าหน้าที่  ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั่วประเทศและแสดงผลในรูปแบบรายงานสรุปผล  
การด าเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : ศักยภาพองค์กร 

ชื่อปัจจัย : ฐานข้อมูลกลางภายในองค์กร 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก   - 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

 1.3  แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของกรมธนารักษ์ 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5  ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) -     
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -        
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ    
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) -        
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี) -        
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ใช้งบประมาณ   
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง   
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) -   

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว         
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ภารดี เอกชน        
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) paradee.ag@gmail.com 
2.2.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) paradee.ag@gmail.com 
2.2.5 โทรศัพท์ 0 2270 0324        
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2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาย         
2.3.2 ชื่อ – สกุล เอกลักษณ์  เฉลิมชีพ      
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) akekalak12@hotmail.com 

2.3.4 E-mail (ส่วนตัว/ส ารอง) akekalak12@hotmail.com 

2.3.5 โทรศัพท์ 0 2270 0363       

3 รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีราคา
ประเมินทรัพย์สิน ประกอบด้วย การประเมินราคาที่ดิน อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง
หรือเพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย หรือ
เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนของรัฐ ซึ่งการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามหลักการทางด้านการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เพ่ือให้การประเมินราคาทรัพย์สินมีความถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจัดท าโครงการ
จัดท าระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐาน
เดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล  
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน รวบรวม วิเคราะห์ฐานข้อมูล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน เพ่ือให้ราคาประเมินทรัพย์สินสอดคล้องราคาตลาด ภายใต้พระราชบัญญัติ  
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  

3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือวิเคราะห์ฐานข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน 
2) เพ่ือให้การประเมินราคาทรัพย์สินสอดคล้องราคาตลาด 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   

รวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
การประเมินราคาทรัพย์สินสอดคล้องราคาตลาด 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   
ผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้รับบริการการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน 
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3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  

จังหวัด       
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ  

กรุงเทพมหานคร (กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน)    
3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 

3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม  2565      
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2570      
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

4 กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์  ของฐานข้อมูล 
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อใช้ 
ในการวิเคราะห์จัดท ารายงานด้านการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน 

                    

2. รวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อจัดท ารายงาน
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน 

                    

3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลและออกแบบรายงาน
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน 

                    

4. จัดท ารายงานด้ านการประเมิน ราคา
ทรัพย์สิน เพื่อแสดงผลบนระบบ Intranet 
ของกรมธนารักษ์ 

                    

5 งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน (บาท) 

5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000    
(1) งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง 150,000     
(2) งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น -     

5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 150,000    
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
2567 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
2568 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
2569 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
2570 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 150,000   
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ชื่อโครงการ โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ  
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  บริหารจัดการให้มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพียงพอ

ในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายและขับเคลื่อนธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ  ได้อย่างคล่องตัว 
โดยในส่วนกลางมีหน่วยงานให้บริการ 3 แห่ง คือ กองบริหารเงินตรา หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 
สาขาถนนจักรพงษ์ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ส าหรับส่วนภูมิภาคผ่านศูนย์บริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์ (HUB) ภายใต้การก ากับของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ 
ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา   
1.2 แผนระดับท่ี 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ   

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น สามารถให้บริการจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง และรองรับการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน   

 แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยง
หลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออก
ใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว  
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

เป้าหมายย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย สามารถให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ ์

ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างทั่วถึง และรองรับการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
ในการท างาน 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : การผลักดันงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 

ชื่อปัจจัย : ต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบการบริการออนไลน์ 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

 เป้าหมายหลัก   - 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ - 

 1.3  แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของกรมธนารักษ์ 

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5  ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) -     
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -        
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2 ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ    
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี) -        
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี) -        
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ใช้งบประมาณ และงบอ่ืน ๆ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง และจัดจ้าง  
2.1.6 รหสั GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) -   

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นาง         
2.2.2 ชื่อ – สกุล วัชรีย์ รวีกานต์       
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน) bcm@treasury.go.th     
2.2.4 โทรศัพท์ 0 2565 7901        
2.2.5 โทรสาร 0 2565 7999       

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นาง         
2.3.2 ชือ่ – สกุล สุนันทา ทับทิม      
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน) bcm@treasury.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์ 0 2565 7963       
2.3.5 โทรสาร -        
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3 รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  

กรมธนารักษ์โดยกองบริหารเงินตรามีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเงินตรา 
พ.ศ.2501 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ในการน าออกใช้ รับแลก จ่ายแลก และหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์  
ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วย กองบริหารเงินตรา (รังสิต) 
หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (สาขาถนนจักรพงษ์) หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ 
(กระทรวงการคลัง) และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์  
อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพ่ือบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ    

3.1.2 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพียงพอใช้ในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่าย

และขับเคลื่อนธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3.2 เป้าหมาย 

3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
  บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ได้ตามเป้าหมาย จ านวน 9,550 ล้านเหรียญ (ปี พ.ศ. 2566 

(2,070 ล้านเหรียญ) ปี พ.ศ. 2567 (1,990 ล้านเหรียญ) ปี  พ.ศ. 2568 (1,910 ล้านเหรียญ)  
ปี พ.ศ. 2569 (1,830 ล้านเหรียญ) ปี พ.ศ. 2570 (1,750 ล้านเหรียญ) 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  
2) ผู้รับบริการเกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐ  
3) ปริมาณเหรียญกษาปณ์เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
สามารถให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการ 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง และรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจต่าง ๆ   

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   
ประชาชน ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ตัวแทนจ าหน่าย 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  

ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด       
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3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ  
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วย กองบริหารเงินตรา (รังสิต) หน่วยรับและจ่ายแลก

เหรียญกษาปณ์ (สาขาถนนจักรพงษ์) หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์กรมธนารักษ์ (กระทรวงการคลัง) 
และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ขอนแก่น  
สุราษฎร์ธานี และสงขลา    
3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 

3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ ตุลาคม 2565      
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ กันยายน 2570      
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

4 กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานจ่ายแลกที่ผ่านมา 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนในปี
ต่อไป 

                    

2. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอข้อมูล
ปริมาณความต้องการเหรียญกษาปณ์ ดังนี้  
- ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวัตถุดิบ 
- จัดท าแผนผลิตและแผนปฏิบั ติ งาน

ส าหรับการส่งมอบในแต่ละเดือน 

                    

3. จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้กับประชาชน 
ในส่ วนกลางและย้ าย เหรียญกษาปณ์  
จากส่ วนกลางไปส่ วนภู มิ ภ าค  (HUB)  
เพื่อน าไปจ่ายแลก 

                    

4. ติดตาม ประเมินผล ทบทวนปรับแผน 
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้เหรียญกษาปณ์ของผู้รับบริการ 

                    

5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
วางแผนเหรียญกษาปณ์และผู้บริหารทราบ 

                    

5 งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน (บาท) 

5.1.1 เงินรายได้ของหน่วยงาน  55,160,000 
5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด 55,160,000  
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5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 884,000 2,000,000 5,000,000 3,148,000 11,032,000 
2567 884,000 2,000,000 5,000,000 3,148,000 11,032,000 

2568 884,000 2,000,000 5,000,000 3,148,000 11,032,000 

2569 884,000 2,000,000 5,000,000 3,148,000 11,032,000 

2570 884,000 2,000,000 5,000,000 3,148,000 11,032,000 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 55,160,000   
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ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  กรมบัญชีกลางมีภารกิจงานในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พัฒนาและใช้งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
งานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ยื่นขอขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานะการด าเนินการผ่านระบบ e-GP ได้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เน้น
การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทในกระบวนการท างานมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
1.2 แผนระดับที่ 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

เป้าหมายระดับประเด็น 2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  กรมบัญชีกลาง
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการท างานด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เน้นการให้บริการภาครัฐ  
ที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน  
เพ่ือประชาชน 

แผนย่อยท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาบริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการ
เชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ  
ของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวก
รวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

เป้าหมายย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  กรมบัญชีกลางมุ่งเน้น 

การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐให้มีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหา  
ที่มีอยู่อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : การผลักดันงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 

ชื่อปัจจัย : การต่อยอดงานบริการให้เป็นรูปแบบการบริการออนไลน์ 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.2 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกรมบัญชีกลาง 

1.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.4 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) -   
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     -   
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง    -   

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 

2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)    -      
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)   -      
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) จัดจ้าง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) -    

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ   นาย 
2.2.2 ชื่อ - สกุล   ธนะโชค รุ่งธิปานนท์ 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)   opm@cgd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์   0 2127 7000 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ   นางสาว 
2.3.2 ชื่อ - สกุล   เปรมพร มั่นเสมอ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  plan@cgd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์   0 212 77000 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 
วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  
ซึ่งพระราชบัญญัติฯ มาตรา 51 วรรคสาม ก าหนดว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปต ามที่
คณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา ต่อมาคณะกรรมการราคากลางได้มีประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
21 พฤศจิกายน 2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาและใช้
งานระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 
โดยเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานะการด าเนินการผ่านระบบ e-GP ได้ 
แต่ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการขึ้นทะเบียนทั้งหมด อาทิเช่น การขอปรับปรุงข้อมูลคุณสมบัติของ 
ผู้ขึ้นทะเบียน การตรวจติดตามคุณสมบัติของผู้ประกอบการ การก าหนดสิทธิรับงานของผู้ประกอบการ 
เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการยังคงต้องยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นจ านวนมากกับกรมบัญชีกลาง 
นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ กับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร รวมถึงมีกระบวนการ 
ในการตรวจเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งกรมบัญชีกลางต้องส่งข้อมูลให้คณะท างานของแต่ละส านักงานคลัง
จังหวัด เพ่ือลงพ้ืนที่ในการตรวจเครื่องมือเครื่องจักร และให้คลังจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจกลับมา
กรมบัญชีกลาง ประกอบกับเมื่อผู้ประกอบการได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรมบัญชีกลางมีหน้าที่  
ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ 
หรือไม่ โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี เพ่ือน าเสนอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อคณะกรรมการ  
ราคากลางต่อไป นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ เป็นผู้ ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดขั้นตอนการยื่นเอกสารให้มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น  
ลดการใช้กระดาษ (paperless) เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และส่งเสริมการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม เพ่ือให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการทิ้งงาน รวมทั้ง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดรับ 
กับรูปแบบการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น 
กรมบัญชีกลางจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิ กส์ 
เ พ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนฯ ที่จะแก้ไขเ พ่ิมเติม  
และให้ครอบคลุมกระบวนการขึ้นทะเบียนทั้งหมด เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร  
เพ่ือลดเอกสารการยื่นขอขึ้นทะเบียน ตลอดจนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แ ก่
คณะท างานในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงาน
เจ้าของเอกสารตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียนได้โดยอัตโนมัติ 
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3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดรับกับ 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ  
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

2) เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ ลดปัญหาการทิ้งงาน 
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่คณะท างานในขั้นตอนการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการให้สามารถด าเนินการตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเอกสารได้โดยอัตโนมัติ 
ถูกต้อง รวดเร็ว 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน และครอบคลุมกระบวนการ
ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1) มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนฯ และครอบคลุมกระบวนการขึ้นทะเบียนทั้งหมด   
2) ลดเอกสารการยื่นขอขึ้นทะเบียน รวมถึงลดการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 

โดยให้ตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของเอกสารตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ   
3.2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน และครอบคลุมกระบวนการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565  
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 1 กันยายน 2566         
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ     
2. ก าหนดรายละเอียดความต้องการ(Requirement) และออกแบบระบงาน (Detail Design)     
3. พัฒนาระบบ     
4. ทดสอบระบบและปรบัปรุงแก้ไขระบบ     
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5. งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน (บาท) 

5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน    7,078,000 บาท 
(1) งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  7,078,000 บาท 
(2) งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น -   

5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด   7,078,000 บาท 
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 1,061,700 1,415,600 2,123,400 2,477,300 7,078,000 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  7,078,000  บาท 
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ชื่อโครงการ  แผนการจ้างพัฒนาบูรณาการระบบ Smart Back Office 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   ภาครัฐมีความทันสมัย 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนกรมสรรพากรด้วยระบบ Smart Office  

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐโดยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ 

การบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
เป้าหมายย่อย  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย ระบบ Back Office สามารถ

เชื่อมโยงกันและท างานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้กระบวนงานต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02  ศักยภาพองค์กร 

ชื่อปัจจัย : F0202  กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)

             
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
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1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ภิญญู  ก าเนิดหล่ม 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    it@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 8826 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ   นาง 
2.3.2 ชื่อ – สกุล     พรรณวิภา จงอยู่สุข 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    wanwipa.ch@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  0 2272 8826  

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพากรได้น าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน Back Office ของเจ้าหน้าที่

ของกรมสรรพากร ทั้งในด้านงานสารบรรณ งานด้านบุคลากร งานครุภัณฑ์ ให้บริการผ่านเครือข่าย Intranet  
แบบ Online Real Time ระบบ Back Office ของกรมสรรพากรได้เริ่มพัฒนาใช้งานตั้งแต่ปี 2545 จนถึง
ปัจจุบัน และพบปัญหาว่าระบบงานต่าง ๆ ทุกระบบเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูล  ขณะที่บางระบบสามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูลและเกิดโอกาสที่ข้อมูลจะไม่สอดคล้องกัน เนื่องจาก
ข้อมูลที่น ามาบันทึกนั้น  มีเวลาแตกต่างกัน และไม่สามารถน าข้อมูลมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ 
ได้ทันเวลา เช่น ด้านการงบประมาณ  กรมสรรพากรจึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่ต้องจ้างพัฒนาระบบ Smart 
Back Office เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างระบบที่ เกี่ยวข้องกัน  สามารถท างานในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในการรับ – ส่งข้อมูลระหว่างกัน ข้อมูลถูกส่งต่อไปตามกระบวนการท างานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ลดการบันทึกซ้ าซ้อน ลดกระบวนการท างานและมีข้อมูลที่ครอบคลุมความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ 
สามารถให้บริการสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้รวดเร็วและเป็น Real Time เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถบริหารงานด้านต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิผล  และเป็นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นสรรพากร
ดิจิทัล 
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3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Office ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล 
2) เพ่ือให้ ระบบ Back Office สามารถเชื่อมโยงกัน และท างานในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการรับ - ส่งข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง โดยข้อมูลส่งต่อไปตามกระบวนการท างาน 
อย่างถูกต้อง ลดกระบวนงานที่ซ้ าซ้อนและมีข้อมูลที่ครอบคลุมความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ 

3) เพื่อให้สามารถน าไปใช้ก ากับและติดตามการด าเนินการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ระบบ Back Office ของกรมสรรพากรสามารถเชื่อมโยงกัน  

และท างานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการรับ - ส่งข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง โดยข้อมูลส่งต่อ 
ไปตามกระบวนการท างานอย่างถูกต้อง  ลดกระบวนงานที่ซ้ าซ้อน และมีข้อมูลที่ครอบคลุมความต้องการ 
ใช้งานของเจ้าหน้าที ่

3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) สามารถน าไปใช้ ก ากับ ติดตามการด าเนินการขององค์กร  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและสามารถบริหารงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด กรมสรรพากรมีระบบ Back Office ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และการบริหารงานของผู้บริหาร 

3.1.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีระบบส าหรับ  ก ากับ  ติดตามการด าเนินการขององค์กร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและสามารถบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชน และกรมสรรพากร 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการฯ     

2. จัดเก็บรวบรวมความต้องการของระบบงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน     

4. สรุปความต้องการของระบบงาน     

5. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน     
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5. งบประมาณ 
5.1 แหล่งเงิน (บาท) 

5.1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน   33,032,600 
(1) งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง 33,032,600 
(2) งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอ่ืน - 

5.1.2 รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด  33,032,600 
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 - - - 33,032,600 33,032,600 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)   33,032,600 
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ชื่อโครงการ  การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
(มติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ  

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้บริษัทรัฐวิสาหกิจที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถสูงสนใจเข้ามาท างานให้กับรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้การท างานในรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ
และมีผลสัมฤทธิ์สูง 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป

ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
เป้าหมายย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง และเป็นมืออาชีพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย   การปรับปรุงระบบ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล  จะส่งผลให้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมีแรงจูงใจที่จะเข้ามาท างานให้กับรัฐวิสาหกิจ และคงอยู่ในระบบอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการสั่งสม
ประสบการณ์ และมีความผูกพันกับรัฐวิสาหกิจ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V01 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ชื่อปัจจัย :    F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ เพ่ือสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก  การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 
เป้าหมายรอง    การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
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1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
            

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ)   ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  legal@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3118 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ทิภากร  จันระวงศ์ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3132 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งที่ด าเนินกิจการ 
ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมถึงด าเนินกิจการบริการสาธารณะของรัฐด้วยในขณะเดียวกัน ดังนั้น 
บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถสูง ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์การภาครัฐ รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือขับเคลื่อนงาน
ของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถท าให้
รัฐวิสาหกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถได้ คือ ค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจในการ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น ๆ 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบบค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเป็นธรรม 
มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหาร

รัฐวิสาหกิจมีความเป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงาน สามารถดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถเข้ามาท างานให้กับรัฐวิสาหกิจ เพ่ือพัฒนารัฐวิสาหกิจและเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  ค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีความเป็นธรรม 
มีมาตรฐาน เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละรัฐวิสาหกิจ สามารถดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับแต่ละรัฐวิสาหกิจให้เข้ามาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจได้ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
ค่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การ 

ให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

2566 จัดท ารายงานผลการศึกษาแนวทาง 
การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ 

 2 1 2 3 4 5 

2567 เสนอคณะรัฐมนตรเีห็นชอบหลักเกณฑ์ 
การก าหนดผลตอบแทนผู้บรหิารรฐัวิสาหกิจ 

ผลการศึกษาแนวทางฯ 4 1 2 3 4 5 

2568 เสนอคณะรัฐมนตรเีห็นชอบการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ผลการศึกษาแนวทางฯ 5 1 2 3 4 5 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 

1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดผลตอบแทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

2. จัดท ารายงานผลการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ  

3. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดผลตอบแทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  

4. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การก าหนดผลตอบแทนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

5. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  กรรมการและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568 
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2568 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษาสภาพปัญหา             
- รวบรวมสภาพปัญหาและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง             
- สรุปผลการศึกษา             

2. จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขฯ             
- จัดท าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบผลตอบแทน             
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง             
- จัดท าข้อเสนอฯ             

3. เสนอหลักเกณฑก์ารก าหนดผลตอบแทนผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี 

            

-  น าเสนอหลักเกณฑ์ฯ ต่อกระทรวงการคลัง             
-  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบให้เสนอ

คณะรัฐมนตร ี
            

4. เสนอหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตรี 

            

-  น าเสนอหลักเกณฯ ต่อกระทรวงการคลัง             
-  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบให้เสนอ

คณะรัฐมนตร ี
            

 

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 ยุทธศาสตร์ชาติ :   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
  4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :    

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
  นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
แนวทางการพัฒนา 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง 

 ความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของกรมศุลกากร : 
เรื่องท่ี 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรสู่ยุคดิจิทัล 

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม/ดิจิทัล 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะท างานด าเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากร 
2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 1) ภายใต้แผนงาน : -  
 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) :  - 
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2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์  
 หัวหน้าคณะท างานด าเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  innovationwecan@gmail.com    
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  - 
โทรศัพท ์:  - 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรนุช ขาวเมืองน้อย 
 คณะท างานและเลขานุการคณะท างานด าเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106010@customs.go.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :  innovationwecan@gmail.com 
โทรศัพท ์:  0 2667 6457  
โทรสาร :  - 

ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  1 ตุลาคม 2565 
 วันที่สิ้นสุดโครงการ :  30 กนัยายน 2570 

3.2 รายละเอียดโครงการ 

1) หลักการและเหตุผล :  
 หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในประเทศไทยต่างก าลังเผชิญกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
(Technology) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และผันผวน    
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี  หรือสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งการบริหาร
จัดการภายในองค์การ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนาและ     
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็น      
ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ (Digitization) รวมถึงปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการให้มี
ความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น หน่วยงานของรัฐยังต้อง         
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Government) เ พ่ือที่จะสามารถตอบสนองต่อ      
ความต้องการและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขั น (Competitiveness) ของประเทศ             
ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ และท างานเชิงรุก  (Proactive) โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญผ่านการมองภาพกว้างและมองไกลในทุกมิติ  
 การจะเกิดสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้นได้ หน่วยงานของรัฐจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน            
ในการปฏิบัติหน้าที่ (Collaboration) ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการของแต่ละ
หน่วยงานให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานโดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานที่อยู่บนพ้ืนฐาน 
ของข้อมูลและความต้องการของประชาชน (Data-driven and Demand-driven) และก าหนด
นโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง (Actionable Policy Solution) ทั้งเพ่ือการบริการ
สาธารณะและเพ่ือการบริหารจัดการภายในของหน่วยงาน ซึ่งการพัฒนาในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้
กลไกการท างานของหน่วยงานของรัฐมีความโปร่งใส พร้อมรับต่อการตรวจสอบ และสามารถ
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ตอบสนองต่อความต้องการที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ในยุค
ปัจจุบันการพัฒนาหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้เกิดสภาพการณ์ดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต และโดยอาศัยความก้าวหน้าทางนวัตกรรม
และเทคโนโลยีจะท าให้จุดเน้นในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเปลี่ยนแปลงไป โดย
ไม่เพียงแต่มุ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จเท่านั้นแต่ยังมุ่งปฏิบัติราชการ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) อีกด้วย 
 ด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจึงได้น านวัตกรรม เทคโนโลยีและเครื่องมือ 
อันทันสมัยต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้  เ พ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีความทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพ            
การปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ รวมถึงความต้องการ        
ของประชาชนโดยรวม ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างการบริหารงานและวิธีปฏิบัติราชการ    
ที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล องค์ความรู้ และกระบวนการท างานระหว่างหน่วยงาน     
เสมือนเป็นหน่วยงานเดียว (Shared Services) ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติราชการและสภาพการท างาน
ภายในหน่วยงานโดยเน้นการใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล และ      
มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ที่มีความโปร่งใสและคล่องตัว โดยเปิดให้
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานบริการของประชาชนเพ่ือประชาชน รวมถึง   
เพ่ือท าให้หน่วยงานของรัฐเป็นฐานในการต่อยอดเพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ (Creating Value for the Public) โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจและเกิดเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ 
 จากบริบทและสภาวการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น ในฐานะที่กรมศุลกากรเป็นหนึ่งในหน่วยงาน   
ของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก และการป้องกัน
และปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษี
อากรต่อกระทรวง การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการส่งออก การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
และประชาชน จึงเห็นควรด าเนินการพัฒนาองค์การให้กลายเป็น “องค์การนวัตกรรม (Innovative 
Organization)” ซึ่งจะท าให้กรมศุลกากรกลายเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่มีคุณค่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากรที่ว่า “องค์กรศุลกากรชั้นน า ที่มุ่งส่งเสริม
ความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ” ได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถดังกล่าวให้สูงขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
การสร้างสรรค์หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่สนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจภายใต้หน้าที่ 
และอ านาจที่ได้รับมอบหมาย อันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ของกรมศุลกากรให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 ด้วยเหตุดังกล่าว คณะท างานด าเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากรจึงได้เสนอให้มี 
“โครงการนวัตกรรมเราท าได้  (Innovation We Can)” โดยเห็นควรบรรจุไว้ ในเรื่องที่  5 พัฒนา   
สมรรถนะบุคลากร นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรสู่ยุคดิจิทัล แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม/ดิจิทัล ของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี     
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ่งโครงการดังกล่าว          
มุ่งส่งเสริมให้กรมศุลกากรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมผ่านการปรับปรุงและ
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พัฒนาองค์การในมิติต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ การด าเนินการตามภารกิจ          
ภายใต้หน้าที่และอ านาจที่ได้รับมอบหมาย กระบวนการท างานและการให้บริการ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในกรมศุลกากร วัฒนธรรมองค์การ องค์ความรู้และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
รวมถึงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมแห่งการเป็นองค์การนวัตกรรมดังกล่าว
จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นได้ 
และจะส่งผลต่อเนื่องไปยังประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้รับบริการจากกรมศุลกากร ท าให้ความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนและภาคธุรกิจได้รับการตอบสนอง  ซึ่งจะเป็นการช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมศุลกากร และก่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
รวมถึงท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากรอีกด้วย 

2) วัตถุประสงค์ :  
2.1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในการบริหารราชการของกรมศุลกากรที่มุ่งสู่

การเป็นองค์การนวัตกรรม 
2.2) เ พ่ือให้กรมศุลกากรมีข้ อ เสนอหรือผลงานเ พ่ือปรับปรุ งหรื อ พัฒนาการปฏิบัติ งาน 

หรือการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารราชการของกรมศุลกากร
บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 

- มีข้อเสนอหรือผลงานเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของกรมศุลกากร 
ในด้านต่าง ๆ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
- มีการน าข้อเสนอหรือผลงานเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  

ของกรมศุลกากรในด้านต่าง ๆ  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือขยายผล หรือต่อยอด 
  ค.  ผลที่คาดว่าจะเกิด :  

- เจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากรสามารถสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของตนหรือของ
หน่วยงานบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- การด าเนินการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมศุลกากร รวมถึงยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการของกรมศุลกากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และโปร่งใสมากขึ้น 

  - ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมศุลกากรเพ่ิมสูงขึ้น 
  ง.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

- มีการรายงานการด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเสริมสร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานภายในกรมศุลกากรสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น 1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม หรือขั้นตอนการด าเนินการ
ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม / เป้าหมาย 
1 ด าเนินการตามกิจกรรม 1 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ / มีผลการทบทวนแนวทาง 

หรือมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในการบริหารราชการของ
กรมศุลกากรที่มุ่งสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม 

3 ด าเนินการตามกิจกรรม 1 และ 2 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ / มีผลการด าเนินการ 
ตามแนวทางหรือมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในการ
บริหารราชการของกรมศุลกากรที่มุ่งสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม 

5 ด าเนินการตามกิจกรรม 1 2 3 และ 4 ของแผนปฏิบัติงานแล้วเสร็จ / มีการรายงานผล
การด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาวะ
แวดล้อมในการบริหารราชการของกรมศุลกากรที่มุ่งสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม 

 จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และผู้รับบริการจากกรมศุลกากร 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
   อ่ืน ๆ : กรมศุลกากร 
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ที่ท าการส านักงานศุลกากรหรือพ้ืนที่ที่กรมศุลกากรก ากับดูแล 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 
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. ทบทวนแนวทางหรือมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
และสภาวะแวดล้อมในการ
บริหารราชการของกรมศุลกากร
ที่มุ่งสู่การเป็นองค์การนวัตกรรม 

            

2. ด าเนินการตามแนวทางหรือ
มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศและสภาวะแวดล้อม
ในการบริหารราชการของกรม
ศุลกากรที่มุ่งสู่การเป็นองค์การ
นวัตกรรม 

            

3. ประสานงานและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแนวทางหรือ
มาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศและสภาวะแวดล้อม
ในการบริหารราชการของ 
กรมศุลกากรที่มุ่ งสู่ การ เป็น
องค์การนวัตกรรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. รายงานการด าเนินการตาม
แ น ว ท า ง ห รื อ ม า ต ร ก า ร 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
และสภาวะแวดล้อมในการ
บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ข อ ง ก ร ม
ศุลกากรที่มุ่งสู่การเป็นองค์การ
นวัตกรรม 

            

ส่วนที่ 5 งบประมาณ 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1,080,000 บาท 

5.1 แหล่งเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน   
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง   
    ข. งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น   
2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 1,080,000 เงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร 
3. เงินกู้   
    ก. เงินกู้ภายในประเทศ   
    ข. เงินกู้ต่างประเทศ   
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน   
    ก. ...   
    ข. ...   

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
2566 - 216,000 324,000 540,000 1,080,000 
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ชื่อโครงการ  แผนการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1. แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่ เกี่ยวข้อง   บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การเสริมสร้างความรู้สึกรักและผูกพันองค์กรเป็นการ

ผลักดันให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรปฏิบัติงานด้วยใจรักและซ่ือสัตย์ต่อประเทศและประชาชน 
1.2. แผนระดับที่ 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ  

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ 

ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
เป้าหมายย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  การที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

มีจิตใจผูกพันต่อองค์กรย่อมปฏิบัติหน้าที ่อย่างเต็มความสามารถและมุ่งมั ่นต่อการปฏิบัติภารกิจที ่ได้
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V04 การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อปัจจัย :   F0402 ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการน าไปใช้
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างให้บุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่ง 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
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1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นางสาว 
2.2.2 ชื่อ – สกุล ขวัญรัก สุวรรณรัมภา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  kwanruk.su@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์   0 2272 9990 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นางสาว 
2.3.2 ชื่อ – สกุล   โสภาพร ธรรมจักษุ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  sopaporn.th@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์ 0 2272 8958 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากกรมสรรพากรมีวิสัยทัศน์ขององค์กรชั้นน าที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม  

ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการคลัง ซึ่งการจะขับเคลื่อนกรมสรรพากร  
ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว คุณภาพของข้าราชการของกรมสรรพากรเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึง 
เป็นอันดับต้นๆ การปลูกฝังให้ข้าราชการของกรมสรรพากรมีค่านิยมหลักที่สอดคล้องกับกรมสรรพากร คือ มีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ ท างานอย่างมืออาชีพ ให้เกียรติและสนองต่อความต้องการของลู กค้า 
รวมทั้งพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร (Organizational Engagement) เป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากข้าราชการที่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมที่จะฝ่าฟัน
อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ พร้อมที่จะปรับตัว เปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อนโยบาย
ของกรมสรรพากร ยินดีให้ความร่วมมือกับทีมงาน และมอบบริการที่เป็นเลิศที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
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ของประชาชนผู้มารับบริการการประเมินความผูกพันของข้าราชการ (Employee Engagement) ของข้าราชการ 
ที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ ร่วมกับการส ารวจความคิดเห็นภายหลังการลาออก (Exit Survey)  ของข้าราชการที่ลาออก 
จะท าให้กรมสรรพากร มีข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาแนวนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพากร 
เพ่ือให้ข้าราชการของกรมสรรพากร มีความผูกพันต่อกรมสรรพากรในระดับที่สูงขึ้น ลดอัตราการลาออก 
ของข้าราชการ รวมทั้งจะช่วยเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรมสรรพากร
ในระยะยาว 

3.1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
ของกรมสรรพากรในระยะยาว 

3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ระดับความผูกพันของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อกรมสรรพากร
มากกว่าร้อยละ 80 

3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรมีความผูกพันกับกรมสรรพากรปฏิบัติราชการ
อย่างมุ่งม่ัน ตั้งใจ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ 

3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด ข้าราชการของกรมสรรพากร มีความผูกพันต่อกรมสรรพากรในระดับ 
ที่สูงขึ้น ลดอัตราการลาออกของข้าราชการ รวมทั้งจะช่วยเพ่ิมผลการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการของกรมสรรพากรในระยะยาว 

3.1.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระดับความผูกพันของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อกรมสรรพากรมากกว่าร้อยละ 80 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   ประชาชน และกรมสรรพากร 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ   สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ    30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความผูกพันองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
2. พัฒนาแบบประเมินความผูกพันองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของกรมสรรพากร     
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันองค์กร อย่างน้อย 1 กิจกรรม     
4. ประเมินความผูกพันองค์กรของกรมสรรพากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
5. รายงานผลการประเมินความผูกพันองค์กรของกรมสรรพากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ต่อกรมสรรพากร และคะแนนความผูกพันองค์กรของกรมสรรพากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 มากกว่าร้อยละ 80 

    

 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม (RD Innovation Culture)     

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ภาครัฐมีความทันสมัย (พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ 
ให้ทันสมัย) 

เป้าหมาย  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
การบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  กรมสรรพากรมีทิ ศทางการบริหารงาน 

เพ่ือปรับเปลี่ยนการท างานขององค์กรแบบดั้งเดิมให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง  
ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใช้บริการ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น   การบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง  

มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม  
จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V02 สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อปัจจัย : F0202 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ 

1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
เป้าหมายหลัก การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 
เป้าหมายรอง การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
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1.2 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
             

1.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.4 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ปคุณ  ตันมณีวัฒนา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    email.perform@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 8668  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2 ชื่อ – สกุล    รุ่งนภา  สาเรือง 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    email.perform@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  0 2272 8677  

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง (Disruptive) จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนการท างานขององค์กรแบบดั้งเดิมให้สามารถแข่งขันและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง 
ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1.2 วัตถุประสงค์  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  ผลงานนวัตกรรม 
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3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  กรมสรรพากรมีการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม  
(RD Innovation Culture) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วน าไปสู่การเป็น
องค์กรนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ 

3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด  RD Innovation Culture 
3.1.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  การสร้างเครือข่ายนวัตกรทั่วทั้งองค์กร 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  บุคลากร/กรมสรรพากร 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ  
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ  

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ   30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษา/ดูงานองค์กรนวัตกรรม                     
2. การจัดประกวดแข่งขันนวัตกรรม                     
3. จัดอบรมนวัตกร                     

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  แผนการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร "สรรพากรคุณธรรม"  
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมเป็นกลไกหนึ่ง

ที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรมีบทบาทและสามารถสร้างคนดีเพ่ือสังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด  
และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น และองค์กร
มีคุณค่าและประสิทธิภาพ 

1.2 แผนระดับที่ 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายระดับประเด็น  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริตควบคู่กับการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายย่อย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรมีพฤติกรรมพึงประสงค์

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในระดับดีได้ร้อยละ 80 และหน่วยงานแก้ไขปัญหาที่อยากแก้ ส่งเสริมความดีที่อยากท า
ตามเป้าหมายของกรมสรรพากรได้ร้อยละ 80 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : V01 การปลูกจิตส านึก 

ชื่อปัจจัย :  F0106 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)

             
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
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1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ นางสาว 
2.2.2 ชื่อ – สกุล ขวัญรัก สุวรรณรัมภา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  kwanruk.su@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์   0 2272 9990 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ นางสาว 
2.3.2 ชื่อ – สกุล   โสภาพร ธรรมจักษุ 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)  sopaporn.th@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์ 0 2272 8958 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเป็นกลไกส าคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนการส่งเสริม 

คุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กเยาวชน ประชาชน และข้าราชการ โดยทุกภาคส่วน 
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรชุมชนและสังคมเพ่ือสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม                
อันจะส่งผลต่อความเจริญของสังคมและประเทศชาติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมเป็นกลไกหนึ่ง                      
ที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรมีบทบาทและสามารถสร้างคนดีเพ่ือสังคมดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด 
และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เหมาะกับสังคมไทยมากขึ้น                  
และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมมากขึ้น 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม จริยธรรม  
2) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากร 

(HAS : Honesty : ซื่อสัตย์, Accountability : รับผิดชอบ, Service Mind : มอบใจบริการ) 
3) เพ่ือขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นกรมสรรพากรคุณธรรม 
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3.1.3  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อน "สรรพากร
คุณธรรม" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 100  

3.1.4  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) บุคลากรกรมสรรพากรมีพฤติกรรมพึงประสงค์ 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพากร จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด บุคลากรกรมสรรพากรมีพฤติกรรมพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 
ของกรมสรรพากรจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร สามารถท างานบรรลุเป้าหมายกรมสรรพากร และมีความสุขในการท างาน 

3.1.6 ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อน "สรรพากรคุณธรรม" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 100 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   ประชาชน และกรมสรรพากร 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ    30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล คะแนนการประเมินวัฒนธรรมองค์กร "สรรพากรคุณธรรม" 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    

2. พัฒนาแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร "สรรพากรคุณธรรม" โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายของกรมสรรพากร 

    

3. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน "สรรพากรคุณธรรม" อย่างน้อย 1 กิจกรรม     

4. ประเมินวัฒนธรรมองค์กร "สรรพากรคุณธรรม" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     

5. รายงานผลการประเมินวัฒนธรรมองค์กร "สรรพากรคุณธรรม" ต่อกรมสรรพากร 
และจ านวนหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อน "สรรพากรคุณธรรม" ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 ร้อยละ 100 

    

 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  แผนจัดท าและปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
(ด้านการก ากับและตรวจสอบภาษี)      

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  กรมสรรพากรต้องพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 

และแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 แผนระดับที่ 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายระดับประเด็น  กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายย่อย  กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่ปรับปรุง จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V02 กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 

ชื่อปัจจัย :    F0202 สภาพปัญหา/สภาพแวดล้อม 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)

             
1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
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1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  วารี  เชาวน์คุณากร 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    morkor@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 8535  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว  
2.3.2 ชื่อ – สกุล    จินตนา  แสนค า 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    chintana.sa@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  0 2272 9827  

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา กรมสรรพากรจึงต้องพิจารณาปรับปรุงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดท า/ปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2) เพ่ือปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมและเข้าใจง่าย 
3) เพ่ือกระจายอ านาจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) จ านวน 1 ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 
3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้อง

กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้อย่าง

ทั่วถึงเป็นธรรม ผู้เสียภาษีอากรได้รับบริการอย่างเท่าเทียม สร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 
3.1.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ จัดท าระเบียบ/แนวปฏิบัติแล้วเสร็จ 
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3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชน และกรมสรรพากร 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ    30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติที่จะด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุง     

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้อง     

3. จัดท า/ปรับปรุงระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ     

4. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     

5. เสนอระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ ต่อกรมสรรพากร     

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  แผนจัดท าและปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
(ด้านการจัดเก็บภาษี)(แผนพัฒนาหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ด้วยการคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร/ด้วยระบบ PromptPay) 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กรมสรรพากรได้มีแผนการปรับปรุงกระบวนการ 

คืนภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านทางธนาคาร/พร้อมเพย์ให้สอดคล้องกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ  
ในปัจจุบันด้วยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ดังนั้น กรมฯ จ าเป็นต้องปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติ  
ให้สอดรับกับกระบวนการหรือรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.2 แผนระดับที่ 2  

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายระดับประเด็น   กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายย่อย  กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การปรับปรุงระเบียบ/แนวทาง

ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่ปรับปรุง จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี  
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V02 กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 

   ชื่อปัจจัย :    F0202 สภาพปัญหา/สภาพแวดล้อม 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
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1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนนิงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) โครงการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)  - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)  - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ 
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง)  ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี) - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ผุสดี สุตะวิริยะวัฒน์ 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)    pussadee.su@rd.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์    0 2272 9016  

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาง 
2.3.2 ชื่อ – สกุล    ปภสร  ตระกูลมัยผล 
2.3.3 E-mail (หน่วยงาน)    papasorn.tr@rd.go.th 
2.3.4 โทรศัพท์  0 2272 8575  

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
กรมสรรพากรมีแผนการใช้ระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเปลี่ยนวิธีการ

รับและจ่ายเงินภาษีผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร/พร้อมเพย์ (PromptPay) แทนเงินสด เพ่ือลดข้อผิดพลาด 
และความซ้ าซ้อนช่วยให้การรับส่งเงินของรัฐบาลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมสรรพากรจึงต้องปรับปรุง
ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและระบบงานที่สนับสนุนหรือผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐรับจ่ายเงิน  
ทางอิเล็กทรอนิกส์โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของภาครัฐไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของประชาชน 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมสะดวก รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ประกอบการและภาครัฐ 

3.1.3 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) จ านวน 1 ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 
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3.1.4 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ลดข้อผิดพลาดและความซ้ าซ้อนช่วยให้การรับส่งเงิน 
ของรัฐบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.1.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกในการรับเงินคืนและได้รับเงินรวดเร็วกว่าเดิม 
ลดกระบวนงานของเจ้าหน้าที่ ลดค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร 

3.1.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร่างระเบียบ/แนวปฏิบัติที่แก้ไขแล้ว จ านวน 1 ร่าง 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชน และกรมสรรพากร 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ  สรรพากรทั่วประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ สรรพากรทั่วประเทศ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2565 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ    30 กันยายน 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและศึกษากฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

ที่เก่ียวข้อง 

            

2. จัดท าร่างระเบียบ/แนวปฏิบัติ             

3. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง             

4. แก้ไขร่างระเบียบ/แนวปฏิบัติ             

5. เสนอร่างฯ ที่แก้ไขแล้วต่อผู้บังคับบัญชา             
 

5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ การจัดท ากฎหมายล าดับรองตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแล 
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ  

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การพัฒนาฯ)  
เป็นการด าเนินการเพื่อให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ  
โดยการตรากฎหมายล าดับรองเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์การจัดท าแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  
อันจะท าให ้ร ัฐว ิสาหกิจสามารถขับเคลื ่อนองค์กรได ้อย ่างเต ็มศ ักยภาพ และสอดคล ้องกับบริบท  
ของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ผลของการจัดท าตามโครงการจะท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินกิจการ
ให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    
เป้าหมายระดับประเด็น   กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ

พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายย่อย   กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 

ที่ต้องออกตามความใน พ.ร.บ. การพัฒนาฯ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการตรากฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ 
เช่น หลักเกณฑ์การจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น อันจะท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้อง
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ผลของการจัดท าตามโครงการจะท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนิน
กิจการให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย  

ชื่อปัจจัย : การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านเพ่ือให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

เป้าหมายรอง  การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
            

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
1.4.2 ยุทธศาสตร์ (รอง)  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ   
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง   
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  legal@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3118 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ณัชชา  ธนะวัฒนานนท์ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3133 
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3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  พ.ร.บ. การพัฒนาฯ ถูกตราขึ้นเพ่ือปฏิรูปโครงสร้างการก ากับดูแล 

และบริหารรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ โดยมุ่งประสงค์จะให้การก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
การจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามความใน พ.ร.บ. การพัฒนาฯ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการตราเป็นกฎหมาย 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1)  พ.ร.บ. การพัฒนาฯ มีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยการตรากฎหมายล าดับรอง  
2)  ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และให้บริการสาธารณะ  
3) ส่งเสริมให้มีระบบก ากับดูแลและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และป้องกัน

การแทรกแซงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมระบบชดเชยต้นทุนการด าเนินงาน  
ของรัฐวิสาหกิจที่ต้องให้บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีผลต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1) มีแนวทางในการก าหนดกฎหมายล าดับรองที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  
2) มีกฎหมายล าดับรองครบจ านวนตามที่ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ ก าหนด 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ภาครัฐมีกฎหมายล าดับรองในการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจได้สอดคล้อง 

กับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  
2) รัฐวิ สาหกิ จสามารถด าเนิ นการตามกฎหมายล าดั บรองได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1) ภาครัฐมีเครื่องมือและกลไกที่ใช้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างครอบคลุมตามกฎหมาย 
ล าดับรองที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  

2) ภาครัฐสามารถด าเนินการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  

3) รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนลดภาระงบประมาณของภาครัฐ  

4) รัฐวิสาหกิจมีสถานะองค์กรและระดับความน่าเชื่อถือดีขึ้น 
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3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

2566 - 2567 1. ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
รวมถึงปรึกษาหารือ ส านัก/กอง/ศูนย์  
ที่ เกี่ ยวข้องในทางปฏิบัติ  เพื่ อก าหนด
แนวทางในการก าหนดกฎหมายล าดับรองที่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ .  
การพัฒนาฯ 

2. มีกฎหมายล าดับรองครบจ านวนตามที่ 
พ.ร.บ. การพัฒนาฯ ก าหนด 

กฎหมายล าดับรอง 
ที่ ป ร ะ ก า ศ ใช้ แ ล้ ว
จ านวน 5 ฉบับ 

5 1 2 3 4 5 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รวมถึงปรึกษาหารือ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง
ในทางปฏิบัต ิเพ่ือก าหนดแนวทางในการก าหนดกฎหมายล าดับรอง  

3. มีการร่างกฎหมายล าดับรองร้อยละ 50 ของกฎหมายล าดับรองทั้ งหมด เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

4. มีการก าหนดกฎหมายล าดับรองตามที่พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 70 ของกฎหมายล าดับรองท้ังหมด 

5. มีการประกาศใช้กฎหมายล าดับรองครบตามจ านวนที่ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ ก าหนด 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   รัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง/ประชาชน   

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ      
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2565      
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2567      
3.4.3 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2567      

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 

2566 2567 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ด าเนินการร่างกฎหมายล าดับรองและด าเนินการเพื่อประกาศใช้บังคับ

กฎหมายล าดับรอง 

        

 
5. งบประมาณ 

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 
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ชื่อโครงการ  การประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบของ สคร. : พระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ  

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.  
ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) เห็นสมควรด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายบรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล  
และพันธกรณีระหว่างประเทศ การลดความซ  าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย การลดความเหลื่อมล  า  
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็น 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 และมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
เป้าหมายระดับประเด็น กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ

พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนากฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา  พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื อต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายย่อย  กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย   พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ  

เป็นกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐเมื่อมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่
เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั งขึ นให้เป็นรูปแบบบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัด แต่ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นทุนของบริษัท
ที่รัฐถือหุ้นทั งหมด และยังคงให้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดิมรวมทั งให้พนักงานมีฐานะ เป็นเช่นเดียวกับที่เคยเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ทั งนี  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินกิจการและเป็นพื นฐานเบื องต้นที่จะ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบให้กระท าได้โดยสะดวก เมื่อได้มีการเตรียมการ  
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว โดยการกระจายหุ้นที่รัฐถือไว้ให้แก่ภาคเอกชน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมด าเนินการอยู่ได้ต่อไปในอนาคต 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 

ชื่อปัจจัย :  การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านเพ่ือให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก  การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายรอง การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
             

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
1.4.2 ยุทธศาสตร์ (รอง)  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพ่ิมจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  legal@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3118 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  กัญจนบูรณ์  รัชตสุวรรณ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3131 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ถูกตราขึ นเพ่ือให้มีกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือ

ของรัฐเมื่อมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค์การ
ของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั งขึ นให้เป็นรูปแบบบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดแต่ยังคงมีสถานะ 
เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นทุนของบริษัทที่รัฐถือหุ้นทั งหมด  
และยังคงให้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดิมรวมทั งให้พนักงานมีฐานะเป็นเช่นเดียวกับท่ีเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม 
ทั งนี  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินกิจการและเป็นพื นฐานเบื องต้นที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็น
องค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบให้กระท าได้โดยสะดวกเมื่อได้มีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้วโดยการกระจายหุ้นที่รัฐถือไว้ให้แก่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน  
และการบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมด าเนินการอยู่ได้ต่อไปในอนาคต 

3.1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เปลี่ยนทุนเดิมของรัฐวิสาหกิจเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่รัฐถือหุ้นทั งหมด  รวมทั ง 

ให้พนักงานมีฐานะเช่นเดียวกับที่เคยเป็นพนักงานในรัฐวิสาหกิจเดิม ทั งนี  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินกิจการและส่งผลรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ  

2) ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจที่ ชัดเจน โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และให้บริการสาธารณะ  

3) ส่งเสริมให้มีระบบก ากับดูแลและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และป้องกัน
การแทรกแซงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมระบบชดเชยต้นทุนการด าเนินงาน  
ของรัฐวิสาหกิจที่ต้องให้บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีผลต่อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  ทบทวนบทบาทภารกิจของรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่เดิม รวมทั ง

พัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์บทบาทภารกิจใหม่ ของรัฐวิสาหกิจให้มีความสอดคล้องเหมาะสมบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั งพัฒนาต้นแบบหน่วยงานภาครัฐที่มีการ
บริหารงานรูปแบบใหม่ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของรัฐวิสาหกิจที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับ ความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั งมีหน่วยงาน
น าร่องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด   
1) ภาครัฐสามารถด าเนินการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

2) รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและโครงสร้างพื นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนลดภาระงบประมาณของภาครัฐ  

3) รัฐวิสาหกิจมีสถานะองค์กรและระดับความน่าเชื่อถือดีขึ น 
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3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

2566 รับฟังความคิดเห็น รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ จากผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยรับฟังความคิดเห็นจากรัฐวิสาหกิจ
และส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ น เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายให้สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  

 5 1 2 3 4 5 

2567 ประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย  5 1 2 3 4 5 
 

ค าอธิบายตัวชี วัด 

1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน รวมถึงปรึกษาหารือ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ทราบปัญหาในการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจในทางปฏิบัติ เพ่ือก าหนดรัฐวิสาหกิจที่สมควรเปลี่ยนสถานะ  

3. ได้รายชื่อที่จะน ามาพิจารณาโดยละเอียดรายรัฐวิสาหกิจ  

5. มีแนวทางในการพิจารณาภารกิจของรัฐวิสาหกิจที่มีความสอดคล้องเหมาะสมจะเปลี่ยนสถานะ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   รัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง/ประชาชน 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 มกราคม 2566 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2566 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รวบรวมข้อมูลและสถิติส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย  
เพื่อน าไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นและการจัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทางกฎหมาย 

        

2. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น         
- ประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ นสุดในการรับฟัง 

ความคิดเห็น พร้อมเนื อหาท่ีส าคัญส าหรับประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
        

- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง         
- รวบรวมความคิดเห็นส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย         

3. ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและกฎอย่างรอบด้านและเป็นระบบ         
4. จัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ         
5. เสนอผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิไว้ในระบบกลาง         

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ  การประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบของ สคร. : พระราชบัญญัติ
การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ  

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การพัฒนาฯ) เห็นสมควรด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายบรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น การพัฒนากฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ การลดความซ  าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย  
การลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
เป้าหมายระดับประเด็น กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ

พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื อต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายย่อย  กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย   พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  

เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ  
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้อง
กับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบ 
ของผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน ผลของการจัดท า
ตามโครงการได้ส าเร็จจะท าให้การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีเครื่องมือเท่าที่จ าเป็น และสอดคล้องกับบริบท  
ในปัจจุบัน อันส่งผลให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินกิจการให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย 

ชื่อปัจจัย : การวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านเพ่ือให้กฎหมายมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก  การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
เป้าหมายรอง  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 

1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
            

1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก)  การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
1.4.2 ยุทธศาสตร์ (รอง)  การสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - 

* หมายเหตุ เพ่ิมจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินงาน 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ  
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง 
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  legal@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3118 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นางสาว 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  ณัชชา  ธนะวัฒนานนท์ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3133 
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3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล   
พ.ร.บ. การพัฒนาฯ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการก ากับดูแลและบริหาร

รัฐวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจ  
และสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป  และเพ่ื อ ให้ สอดคล้ องกับมาตรการที่ เป็ นที่ ยอมรับ ในระดับสากล  
เมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวถูกบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงต้องท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย 
เพ่ือให้บทบัญญัติมีความทันสมัยสามารถบังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจในสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจ
และสังคมได้ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจเกิดประสิทธิภาพ อันน าไปสู่การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และสอดคล้องกับมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

3.1.2 วัตถุประสงค์  
1) รวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ  จากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพ่ือน าไปศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  
2) พัฒนา ปรับปรุง หรือยกเลิกบทบัญญัติใน พ.ร.บ. การพัฒนาฯ เพ่ือให้บทบัญญัติมีความทันสมัย

และสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ 
3) ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือส่งเสริมให้การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ อันส่งผลให้
รฐัวิสาหกิจเป็นองค์กรธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ทันสมัย สามารถน าไปปรับใช้

กับการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพมากขึ น 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ภาครัฐมีกฎหมายที่ใช้เป็นกรอบในการก ากับดูแลการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ น  

2) รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติตามกรอบท่ีกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  สามารถน าข้อมูลที่ ได้จากการแสดงความคิดเห็นของรัฐวิสาหกิจ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องน าวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
และเพ่ือให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็นโดยลดความซ  าซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย 
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3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2568 รับฟังความคิดเห็น รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

การบังคับใช้ พ.ร.บ. การพัฒนาฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรับฟงั
ความคิดเห็นจากรัฐวิสาหกิจและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้านเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ น เพื่อน าไปพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  

 5 1 - 3 - 5 

2569 ประเมินผลที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย  5 1 2 3 4 5 
 

ค าอธิบายตัวชี วัด 

ปี 2568 

1. รวบรวมข้อมูลและสถิติส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือ
น าไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นและการจัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

2. ประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ นสุดในการรับฟังความคิดเห็น 
พร้อมเนื อหาที่ส าคัญส าหรับการประกอบการรับฟังความคิดเห็น 

3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายผ่าน
ระบบกลาง 

ปี 2569 

1. รับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. รวบรวมความคิดเห็นส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

3. ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและกฎอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 

4. จัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
5. เสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไว้ในระบบกลาง 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  รัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง/ประชาชน 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 มกราคม 2568 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  31 ธันวาคม 2568 
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2568 - 2569 
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2568 2569 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รวบรวมข้อมูลและสถิติส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อน าไปใช้ในการรับฟังความคิดเห็นและการจัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางกฎหมาย 

        

2. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น         
- ประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ นสุดในการรับฟัง 

ความคิดเห็น พร้อมเนื อหาท่ีส าคัญส าหรับประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
        

- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง         
- รวบรวมความคิดเห็นส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมาย 
        

3. ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายและกฎอย่างรอบด้านและเป็นระบบ         
4. จัดท ารายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ         
5. เสนอผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิไว้ในระบบกลาง         

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ การปรับปรุงร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การปรับปรุงร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ส่งผลให้การจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม 
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานภาครัฐ มีส่วนช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจ
บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    
เป้าหมายระดับประเด็น  กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา

ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายย่อย   กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย  การปรับปรุงร่างสัญญาจ้าง

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจส่งผลให้การจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานภาครัฐ มีส่วนช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ : การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ชื่อปัจจัย :   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
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1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ   
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง   
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  legal@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3118 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาง 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  พรภวิษย์  รัชตสุวรรณ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3131 

3. รายละเอียด 

3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 
3.1.1 หลักการและเหตุผล  รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งที่ด าเนินกิจการ 

ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมถึงด าเนินกิจการบริการสาธารณะของรัฐด้วยในขณะเดียวกัน ดังนั้น 
บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจึงจ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงทั้งในด้าน  
การบริหารธุรกิจ การจัดการองค์การภาครัฐ รวมทั้งต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือขับเคลื่อนงาน
ของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ รวมถึงสามารถท าให้รัฐวิสาหกิจ
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ ซึ่งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจะต้องเป็นผู้ได้รับการสรรหา และมีการจ้างโดยการท า
เป็นสัญญาจ้างตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
โดยปัจจุบันได้มีการจัดท าร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้น าไปใช้ ซึ่งท าให้
กระบวนการจ้างผู้บริหารมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
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3.1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีเนื้อหาเหมาะสม สอดคล้องกับ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจสามารถก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามสัญญาจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีสาระและถ้อยค า 

ที่เหมาะสม การก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  ร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมีสาระและถ้อยค าที่เหมาะสม  
การก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
ค่าเป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

2568 กระทรวงการคลังเห็นชอบแนวทางการปรับปรงุ
ร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

 4 1 2 3 4 5 

2569 มีการน าร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 
ฉบับใหม่ไปใช้ในการจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

 5      

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

2. จัดท ารายงานผลการศึกษาและข้อแนวทางการปรับปรุงร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

3. เสนอแนวทางการปรับปรุงร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเสนอกระทรวงการคลัง  
4. กระทรวงการคลังเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

5. มีการน าร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ไปใช้ในการจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์    รัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง/ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 

3.3 พื้นที่ด าเนินการ 
3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2567 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2569 
3.4.3 ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2568 - 2569 

  

220 



 

4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2568 2569 
Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ 

๑. ศึกษาสภาพปัญหา         
- รวบรวมสภาพปัญหาและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง         
- สรุปผลการศึกษา         

๒. จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ         
- จัดท าข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงร่างสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ         
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง         

๓. เสนอแนวทางการปรับปรุงร่างสัญญาจ้างฯ ต่อกระทรวงการคลัง         
- น าเสนอแนวทางฯ ต่อกระทรวงการคลัง         
- ส่งร่างสัญญาจ้างฯ ให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา         

๔. การน าร่างสัญญาจ้างฯ ไปใช้จริง         
-  มีการใช้ร่างสัญญาจ้างฯ ฉบับใหม่กับการจ้างผู้บริหาร         

 

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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ชื่อโครงการ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  

1.1 แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรักษาการแทน
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะท าให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการกรณีที่ต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจว่างลง หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

1.2 แผนระดับท่ี 2  
1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม    
เป้าหมายระดับประเด็น   กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ

พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนากฎหมาย 
แนวทางการพัฒนา พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายย่อย   กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย   การปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

การรักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจจะท าให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการกรณีที่
ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจว่างลง หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
และส่งผลให้รัฐวิสาหกิจบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานเนื่องจากมีการผลักดันภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

ชื่อปัจจัย :   การค านึงถึงสภาพปัญหา 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  

เป้าหมายหลัก  การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

1.2.3 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  - 
1.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติราชการรายปี/แผนปฏิบัติราขการระยะ 5 ปี/แผนปฏิบัติการด้าน)
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1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง * 
1.4.1 ยุทธศาสตร์ (หลัก) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

1.5 ส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
1.5.1 นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)  - 
1.5.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - 
1.5.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  - 

* หมายเหตุ เพิ่มจากหัวข้อที่ สศช. ก าหนดในระบบ eMENSCR    

2. ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
2.1.1 ลักษณะการด าเนินงาน (โครงการ หรือ การด าเนินงาน) การด าเนินการ 
2.1.2 ภายใต้แผนงาน (ถ้ามี)      - 
2.1.3 รหัสโครงการใหญ่ (ถ้ามี)     - 
2.1.4 ลักษณะโครงการ (ใช้งบประมาณ/ไม่ใช้งบประมาณ) ไม่ใช้งบประมาณ   
2.1.5 วิธีการด าเนินงาน (จัดจ้าง และ/หรือ ด าเนินการเอง) ด าเนินการเอง   
2.1.6 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)   - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
2.2.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาย 
2.2.2 ชื่อ – สกุล  ณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 
2.2.3 E-mail (หน่วยงาน)  legal@sepo.go.th 
2.2.4 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3118 

2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
2.3.1 ค าน าหน้าชื่อ  นาง 
2.3.2 ชื่อ – สกุล  พรภวิษย์ รัชตสุวรรณ 
2.3.3 โทรศัพท์  0 2298 5880-7 ต่อ 3131 

3. รายละเอียด 
3.1 รายละเอียดโครงการ/การด าเนินงาน 

3.1.1 หลักการและเหตุผล  รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งที่ด าเนินกิจการ 
ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมถึงด าเนินกิจการบริการสาธารณะของรัฐด้วยในขณะเดียวกัน ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่มีความส าคัญ ทั้งในด้านการผลักดันภารกิจของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุ
เป้าหมายและนโยบายของภาครัฐ และในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ดังนั้น การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจจึงต้องมีความต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มาจากการสรรหา
และท าสัญญาจ้างตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นจากต าแหน่ง 
และยังไม่มีการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ หรือกรณีที่ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในบางกรณี  
ซึ่งจะต้องมีผู้ท าการแทน รักษาการแทน ในต าแหน่งดังกล่าว ซึ่งกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ แต่หลายรัฐวิสาหกิจก็ไม่มีการก าหนดในเรื่องดังกล่าว สคร. จึงได้มีการแจ้งเวียน
แนวทางเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจแล้วซึ่งสมควรต้องมีการทบทวน
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ 
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3.1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หลักเกณฑ์/แนวทางเกี่ยวกับการรักษาการแทนผู้บริหารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจมีความเหมาะสม และสามารถด าเนินภารกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.2 เป้าหมาย 
3.2.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  หลักเกณฑ์/แนวทาง เกี่ยวกับการรักษาการแทนผู้บริหาร

สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
3.2.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  หลักเกณฑ์/แนวทางเกี่ยวกับการรักษาการแทน

ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจมีความเหมาะสม และรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินภารกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 
3.2.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  หลักเกณฑ์/แนวทางเกี่ยวกับการรักษาการแทนผู้บริหารสูงสุด 

ของรัฐวิสาหกิจมีความเหมาะสม และรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินภารกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง  
และมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2569 เสนอแนวทางการปรับปรุงปรับปรุงหลักเกณฑ์/

แนวทางการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

 3 1 2 3 4 5 

2570 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งผูร้ักษา
การแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

 5 1 2 3 4 5 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

1. ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

2. จัดท ารายงานผลการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

3. เสนอแนวทางการปรับปรุงปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งผู้รั กษาการแทน
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  

4. กระทรวงการคลังเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

5. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

3.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ รัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง 
3.3 พื้นที่ด าเนินการ 

3.3.1 เลือกขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ ระดับประเทศ 
3.3.2 รายละเอียดพื้นที่ด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

3.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
3.4.1 วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2568 
3.4.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2570 
3.4.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570 
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4. กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

ปีที่ 2569 ปีที่ 2570 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ศึกษาสภาพปัญหา         
- รวบรวมสภาพปัญหาและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง         
- สรุปผลการศึกษา         

2. จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์/แนวทางการแต่งต้ังผู้รักษาการ
แทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

        

- จัดท าข้อเสนอ         
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง         

3. เสนอข้อเสนอต่อผู้มีอ านาจ         
-  น าเสนอแนวทางฯ ต่อกระทรวงการคลัง         

4. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์/แนวทาง         
 

5. งบประมาณ 
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)  - 
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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