
แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 2.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
หนวย: ลานบาท (ทศนิยม 2 ตําแหนง)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

2.1                      -                     -                            -                   -         -         -   

1 โครงการลงทะเบียน SIM 
Pre Paid

สรุปรูปแบบ
บริการ

ลงนาม MOU เร่ิมใหบริการ ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                     -                     -                            -                   -   เงินฝาก
เงินกูยืม

      -   

2.2

2.3

2.4                    -             133.59                  100.00                -        -        -   

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวงและหนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (ระดับ

กรม) รายได เงินกูภายในประเทศ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซ่ึงเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรก
ซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับ
ตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการรักษาอธิปไตย 
และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ปองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ สามารถบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได พรอมท้ัง
นําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การปองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนทั้งในระดับชุมชน 
ทองถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ใหสามารถดําเนินงานรวมกันเปนเครือขายได

เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วา นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของ
นโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคน
ไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน

ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ
 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การ
สรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน 
โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกทั้งระดับทวิภาคี
และพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน
ทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยี
ทันสมัย กําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและ
อาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และ
จัดการปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน

(2)

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 1 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (ระดับ

กรม) รายได เงินกูภายในประเทศ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

(2)

2 แผนงานสงเสริม
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและรักษา
ผลประโยชนของชาติ มี 5
 โครงการ

สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 
(องคกร
มหาชน)

                   -             133.59                  100.00                -        -        -   

2.1 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา (หนองดวยนอย)
 ในนครหลวง
เวียงจันทน สปป.ลาว

 เสนอ
รมว. คลัง/

ครม.

30-ม.ิย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการ
มหาชน)

                     -                  4.56                          -   -               -     -     

2.2 โครงการพัฒนาระบบ
ประปา 5 เมือง สปป.ลาว

 กาวหนา
รอยละ 20

 กาวหนา
รอยละ 40

 กาวหนา
รอยละ 60

 กาวหนา
รอยละ 80

30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการ
มหาชน)

                     -               110.00                    100.00 -               -     -     

2.3 โครงการศึกษาความเปนไป
ไดและออกแบบ
รายละเอียดโครงการ
โรงพยาบาลสตรีที่ Thanh
 Hoa เวียดนาม

 เจรจาฯ/เสนอ
 ครม.

30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการ
มหาชน)

                     -                  5.03                          -   -               -     -     

2.4 โครงการถายทอดความรู
ใหกับเจาหนาที่ประเทศ
เพ่ือนบาน

 จํานวน 2 ครั้ง  จํานวน 1 ครั้ง  จํานวน 1 ครั้ง  จํานวน 1 ครั้ง 30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการ
มหาชน)

                     -                  4.00                          -   -               -     -     

2.5 การใหความชวยเหลือ
โครงการศูนยบริจาคโลหิต
แหงชาติ เมียนมาร

 รอยละ 25  รอยละ 50  รอยละ 75  รอยละ 100 30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคการ
มหาชน)

                     -                 10.00                          -   -               -     -     

2.5

                   -             133.59                  100.00                -        -        -   

1. ผลผลิต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ 

 แลวเสร็จ/รายงานปดโครงการ

 ศึกษาออกแบบเสร็จแลว/
รายงาน

ผลการศึกษาตอ คพพ./
รมว. คลัง

รวมนโยบาย ที่ 2

หมายเหต:ุ

ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 2 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

หนวย: ลานบาท (ทศนิยม 2 ตําแหนง)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

3.1                   -             -                       -                 -        -               -   

  1 โครงการสินเชื่อ SME 
OTOP เพ่ือสนับสนุนเงิน
ลงทุนและการพัฒนา
ธุรกิจชุมชน

วางแผนการ
ดําเนินงานและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
เหมาะสม

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 350
 ลานบาท

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 350
 ลานบาท

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 350
 ลานบาท

ธ.ค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด
 (มหาชน)

                    -               -                         -                   -   เงินฝาก
เงินกูยืม

              -   

3.2

3.3                   -             -                       -                 -        -               -   

  2 รางพระราชบัญญัติการ
ทวงถามหนี้ พ.ศ. …

การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ

ประกาศใชบังคับ  ม.ค. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                    -               -                         -                   -         -                 -   

  3 แนวทางการแกไขปญหา
หนี้นอกระบบอยาง
บูรณาการและยั่งยืน

เตรียมความพรอม
และแผนการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางการแกไข
ปญหาหนี้นอก
ระบบฯ

แตงตั้งและจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
กํากับการแกไข
ปญหาหนี้สินภาค
ประชาชน

แตงตั้คณะ
อนุกรรมการไกล
เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบประจํา
จังหวัดและ
คณะอนุกรรมการ
ติดตามการ
ดําเนินงานแกไข
ปญหาหนี้นอกระบบ

คณะอนุกรรมการ ฯ
 ดําเนินการในสวน
งานที่ไดรับ
มอบหมาย 
และติดตามการ
ดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ ฯ 
เปนรายไตรมาส

 ก.ย. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                    -               -                         -                   -         -                 -   

  4 กองทุนการออมแหงชาติ 
(กอช.)

กระทรวงการคลัง
นําเสนอ
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

เสนอ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา
ตรวจราง

เสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ

พ.ร.บ. กอช. ที่
แกไขเพิ่มเติมมีผล
ใชบังคับ

 ส.ค. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                    -               -                         -                   -         -                 -   

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด

ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี 
ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาส
เขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ท้ังจะเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการ
ระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือใหตรงกับความตองการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ จะ
สงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น

ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ การ
ทองเที่ยวท่ีเนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับท่ีจําเปนและเพ่ิม
ความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ

ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและ
มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการสงเคราะหผูยากไรตามอัตภาพ พัฒนา
ศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิ จัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ 
สตรี และเด็ก

(2)

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ก.ค.-ก.ย. 58

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวงและหนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)

นโยบายที่ 3.  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 3 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด

(2)

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ก.ค.-ก.ย. 58

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)

  5 รางพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. …

เสนอ
กระทรวงการคลัง
เพ่ือยืนยันราง
พ.ร.บ.ฯ ตอ
สํานักงาน
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

กระบวนการ
พิจารณากฎหมาย
ของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 
กม. มีผลใชบังคับ

  มี.ค. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                    -               -                         -                   -         -                 -   

  6 นําระบบ Negative 
Income Tax (NIT) มาใช

เสนอตอกระทรวงฯ
 / รมว.

นําเสนอ ครม. 
เพ่ือพิจารณา

  ส.ค. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                    -               -                         -                   -         -                 -   

  7 โครงการสินเชื่อสวน
บุคคล super easy 
ดอกเบี้ยต่ําไมมีคนค้ํา 
และนําไป refinance 
หนี้นอกระบบได

เร่ิมโครงการปลอย
สินเชื่อ

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 
1,200 ลานบาท

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 
1,200 ลานบาท

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 
1,200 ลานบาท

ธ.ค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด
 (มหาชน)

                    -               -                         -                   -         -                 -   

  8 โครงการเงินฝากถึงใจวัย
เกษียณ: เงินฝาก
ดอกเบี้ยสูง จายดอกเบี้ย
ทุกเดือนเพ่ือสนับสนุน
การใชจายรายเดือนของ
ผูฝาก

ผลิตภัณฑออกสู
ตลาด

เปาหมายเงินฝาก
จํานวน 3,000 
ลานบาท

ม.ีค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด
 (มหาชน)

                    -               -                         -                   -   เงินฝาก
เงินกูยืม

              -   

  9 โครงการสินเชื่อบําเหน็จ
ตกทอด เพื่อผู
เกษียณอายุมีเงินสํารอง
ใชจายกรณีตางๆ โดยใช
บําเหน็จตกทอดค้ํา
ประกันวงเงิน

ผลิตภัณฑออกสู
ตลาด

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 
1,000 ลานบาท

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 
1,000 ลานบาท

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 
1,000 ลานบาท

ธ.ค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด
 (มหาชน)

- - - - - -

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 4 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด

(2)

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ
ก.ค.-ก.ย. 58

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)

10 แผนงานการใหสินเชื่อ
สําหรับผูมีรายไดนอย 
เชน โครงการสินเชื่อ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
61 ป ธอส. โครงการ
สินเชื่อบาน ธอส.เพ่ิมสุข 
โครงการสินเชื่อรวมกับ
การเคหะแหงชาติ 
โครงการบาน ธอส. เพ่ือ
สานรัก

23,250 ราย 24,400 ราย 24,400 ราย 24,400 ราย ตุลาคม 2557-
ธันวาคม 2558

ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห

- - - - - -

3.4                 0.20           -                       -                 -        -               -   

11 โครงการบานพักเพ่ือ
ผูสูงอายุ (Retirement  
 Home)  (รอยละ)

40 25 20 15 30 ก.ย. 58 กรมธนารักษ                  0.20             -                         -                   -         -                 -   

3.5

3.6

3.7                 3.00           -                       -                 -        -               -   

12 โครงการบริหารท่ีราช
พัสดุเพ่ือใหราษฎรอยู
อาศัย  และทํากิน 
โครงการ “รัฐเอื้อ
ราษฎร" (ราย)

200 400 900 1,500 30 ก.ย. 58 กรมธนารักษ                  3.00             -                         -                   -         -                 -   

3.8               95.09           -                       -                 -      6.51             -   

13 สํานักงาน
เศรษฐกิจการ
คลัง

95.09 6.51 เงินนอก
งบประมาณ

              98.29           -                       -                 -      6.51             -   

1. ผลผลิต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ 

เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรค
และไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความ
รวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ

หมายเหต:ุ

เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและ
ความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน

จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 
โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดประกาศไวแลว

แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผูที่อยูใน
พื้นท่ีที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูท่ีมิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ท่ีทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขตพื้นที่ปาที่ไมชัดเจน อัน
กอใหเกิดขอขัดแยงระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐ

รวมนโยบาย ที่ 3

ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 5 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

หนวย: ลานบาท (ทศนิยม 2 ตําแหนง)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
4.1

4.2       16,394.00        28,859.08                    -                       -         -         -   

1 ใหกูยืมคาเลาเรียน 
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา และคา
ครองชีพกับนักเรียน 
นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย 810,442 
ราย

12,866.44                 -   14,575.44 9,181.44 โครงการตอเนื่อง กองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา

14,394.00 22,229.32                    -                       -         -         -   

2 ใหทุนการศึกษาแบบ
ตองใชคืนเพื่อเปนคา
เลาเรียนและคาครอง
ชีพกับนักศึกษาที่เรียน
ในสาขาวิชาที่เปน
ความตองการหลัก
และมีความชัดเจน
ของการผลิตกําลังคน 
143,881 ราย

       3,578.10                 -   3,175.83      1,875.83 โครงการตอเนื่อง กองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา

2,000.00 6,629.76                    -                       -         -         -   

4.3

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวงและหนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58

ผลผลิต
1 
(Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม) รายได

เงินกู
ภายในประเทศ

เงินกูตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบุ)
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

นโยบายที่ 4. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

(2)

จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน 
เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความ
ใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพใน
พื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ

ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียน
และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
โอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง  ประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะ

ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติ
บุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 6 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม) รายได

เงินกู
ภายในประเทศ

เงินกูตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบุ)
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

(2)

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

      16,394.00        28,859.08                    -                       -         -         -   

1. ผลผลิต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ หมายเหต:ุ

อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย นําไปสูการสราง
ความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ใหแกประเทศ

ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนได
มีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค

สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน และวัฒนธรรมสากล และการสรางสรรคงาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมโลก

ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางย่ังยืน 
และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม

ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

รวมนโยบาย ที่ 4

พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพได
หลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณา
การความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา 
การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของท้ัง
ในและนอกโรงเรียน

สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการ
แรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ

พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ
ที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 7 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
หนวย: ลานบาท (ทศนิยม 2 ตําแหนง)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
6.1

6.2              8.00                -                    -                 -           -        -   

1 แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต

แกไขปญหาและ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต

ระยะเวลา
ดําเนินการ 7 ป (ป
 2555 - ป 2561)

ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย

              8.00                  -                      -                  -           -         -   

6.3                 -                  -                35.72               -           -        -   

2 โครงการบานธนารักษนนทบุรี กอสรางแลวเสร็จ รอย
ละ 100

 -  -  - ธ.ค. 57 บริษัท ธนารักษ
พัฒนาสินทรัพย 
จํากัด

                 -                    -   35.72                -           -         -   

3 โครงการบริการ Clearing and 
Settlement บัตร Easy Pass 
ระหวาง กรมทางหลวงกับการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย

ลงนาม MOU เพ่ือ
ศึกษาโครงการรวม 3 
ฝาย

พัฒนาระบบ เพื่อ
รองรับการทํา
Clearing and 
Settlement

ทดสอบระบบ และ
เริ่มบริการกลุม
ทดลอง

เปดใหบริการ ม.ิย. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                 -                    -                      -                  -   เงินฝาก
เงินกูยืม

      -   

6.4       84,561.57                -                    -                 -           -        -   

4 เรงรัดการชวยเหลือประชาชนอยาง
เรงดวน

ป 2559 - 2561 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

      84,553.10                -                    -                 -           -        -   

4.1 โครงการประกันรายไดใหเกษตรกร 
(ราย)
- เกษตรกรใชสิทธิ์ในการประกน
รายไดป  2552/53 
- เกษตรกรใชสิทธิ์ในการประกัน
รายไดป 2553/54

 

- 4,740,696 ราย
- 3,697,673 ราย

ก.ย. 60 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

        6,888.77                  -                      -   -              -       -    

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวงและหนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย)

กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริมการลงทุน
ไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เชน โครงการ
ขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดทําเปนโครงการลงทุนรวมกับเอกชน ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุน
ที่ดีทั้งในวงการกอสราง วงการอสังหาริมทรัพย และตลาดการเงิน

แผนงาน/โครงการ

ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้ 
และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว โดยติดตามใหมี
การเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา 
เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค

สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว โดยนําหลักการ
สําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ใหความสําคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงาน รวมทั้งนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซํ้าซอน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมี
ลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพื่อแสดงความโปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัย
การผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ตลอดจนถึงการใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตร
ประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงขึ้นตามสมควร

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 8 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

4.2 โครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร
- รับจํานําผลผลิตการเกษตรปการ
ผลิต 2551/52
- จํานวนเกษตรกรไดรับไดรับการ
แกปญหาราคาผลตกต่ําปการผลิต 
2552
- รับจํานําผลผลิตการเกษตร ปการ
ผลิต 2554/55 
- รับจํานําผลผลิตการเกษตร ปการ
ผลิต 2555/56
- รับจํานําผลผลิตการเกษตร ปการ
ผลิต 2556/57

 
- 14.5 ลานตัน

- 922,950 ราย
 

- 31.38 ลานตัน

- 36  ลานตัน

- 16.5 ลานตัน

 

- 31.38 ลานตัน

- 36 ลานตัน

 

- 31.38 ลานตัน

- 36 ลานตัน

 

- 31.38 ลานตัน

- 36 ลานตัน

ก.ย. 61 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

       71,380.58                  -                      -   -              -       -    

4.3 โครงการฟนฟูและพักชําระหนี้
เกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอย
- เกษตรกรรายยอยและผูมีรายได
นอยไดรับการพักชําระหนี้และลด
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป

 

1,596,741  ราย

ก.ย. 59 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

           378.23                  -                      -   -              -       -    

4.4 โครงการเยียวยาผูปลูกขาว นาป ป
การผลิต 2555/56
- จํานวนรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับแจง
จากรมการขาว

 รอยละ 100 ก.ย. 59 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

             17.32                  -                      -   -              -       -    

4.5 โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก
ขาว
- จํานวนชาวเปลือกปการผลิต 
2557/58 ที่ชะลอการจําหนาย 
- จํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป
การผลิต 2557/58 ที่ไดรับการ
ชวยเหลือ
- จํานวนสหกรณที่รวบรวม
ขาวเปลือกเพ่ือจําหนายและแปรรูป 
โดยสถาบันเกษตร
- จํานวนพื้นที่เพาะปลูกขาวนาป ท่ี
ทําประกันภัยปการผลิต 2557

 

- 1,800,000 ราย

- 310 สหกรณ

- 1,500,000 ไร

 

- 1  ลานตัน

- 1,690,000  ราย

- 154  สหกรณ

   ก.ย. 59 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

        2,131.80                  -                      -   -              -       -    

4.6 การแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร
- เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
ไดรับการแกไขปญหาหนี้สิน

 2,500  ราย ก.ย. 61 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

              1.83                  -                      -   -              -       -    

4.7 โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหแก
ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและ
สหกรณการเกษตรแทนเกษตรกร
- เกษตรกรผูเขารวมโครงการไดรับ
การแกไขปญหาหนี้สิน
- เกษตรกรผูประสบอุทกภัยป 2554 
ไดรับการแกไขปญหาหนี้สิน

 

- 143,142  ราย

- 442,300  ราย

ก.ย. 61 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

        3,754.56                  -                      -   -              -       -    

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 9 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

5 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอย
และประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีหนี้
คงคางต่ํากวา 500,000 บาท (หนี้
สถานะปกต)ิ

200 ราย  -  -  - 1 ต.ค. 57 - 30 
ก.ย. 58

ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย

              8.31                  -                      -   -              -       -    

6 แผนงานเรงรัดการชวยเหลือ
ประชาชนอยางเรงดวน

จํานวนเงินที่ขอชดเชย
ในสวนที่เปนรายได
ดอกเบี้ยโครงการพัก
ชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ที่
มีหนี้ต่ํากวา 5 แสน
บาท จํานวน 0.16 
ลานบาท

30 ก.ย. 57 บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยูอาศัย

              0.16                  -                      -   -              -       -    

7 การใหสินเชื่อระยะสั้น สําหรับ
ผูประกอบการคาขาวที่มีศักยภาพ

1,400.00                    -                        -                         -   ธ.ค. 57 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                 -                    -   -                 -              เงินฝาก
เงินกูยืม

-    

6.5            63.71                -                    -                 -           -        -   

8 โครงการสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจพาณิชยนาวี

ยอดคงคางเงินให
สินเชื่อ 6,000 ลานบาท

ยอดคงคางเงินให
สินเชื่อ 5,400 
ลานบาท

ยอดคงคางเงินให
สินเชื่อ 4,800  
ลานบาท

ยอดคงคางเงินให
สินเชื่อ 4,200 ลาน
บาท

ป 2561 ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย

             63.71                  -   -                 -              -       -    

6.6

6.7                 -                  -                    -                 -           -        -   

9 การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานเอเชีย (Asian 
Infrastructure Investment Bank: 
AIIB)

ลงนามราง MOU การ
จัดตั้ง AIIB

ดําเนินกระบวนการ
ภายในเพ่ือเขารวม
เปนภาคีความตกลง 
(คาดวา AIIB จะเริ่ม
ดําเนินการปลายป 
58)

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

10 ปรับปรุงโครงสรางอัตราอากรภาษีขา
เขา
   - กลุมวัตถุดิบ/สินคาทุน

นําเสนอ ครม. เพ่ือ
พิจารณา

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

   - กลุมสินคาขั้นกลาง/สําเร็จรูป เสนอตอกระทรวงฯ
 / รมว.

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและ
มาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการดานธุรการและ
เอกสารอื่น ๆ ที่จะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วขึ้น พรอมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการสงออก
ซึ่งครอบคลุมถึงการคาชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น

ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช
กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได และสรางสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เกื้อกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยว สงเสริมการทองเท่ียวท่ีครอบคลุมแหลงทองเที่ยวอันมีลักษณะโดด
เดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมได เชน กลุมธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ 
เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ทั้งจะใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ในประเทศทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ แกนักทองเท่ียว 

เจรจาจัดทําราง AoA

ประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อที่จะสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ
พรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 10 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

11 มาตรการภาษีสงเสริมการจัดตั้ง
สํานักงานใหญระหวางประเทศ 
(International Headquarters) 
และมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนให
นักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศ

เสนอตอกระทรวงฯ / 
รมว.

นําเสนอ ครม. 
เพ่ือพิจารณา

    ก.พ. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

12 รางพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) 
 พ.ศ. ...

การพิจารณาของ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

การพิจารณาของ
กระทรวง
การคลัง

การพิจารณาของ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

13 รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
พระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

14 ปรับลดสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อ
สงเสริมการลงทุน 

เสนอตอกระทรวงฯ / 
รมว.

นําเสนอ ครม. 
เพ่ือพิจารณา

    ก.พ. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

15 ปรับปรุงระบบภาษีเงินได หัก ณ ท่ี
จาย

เสนอตอ
กระทรวงฯ / รมว.

นําเสนอ ครม. เพ่ือ
พิจารณา

    เม.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

16 การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไข
การใหสิทธิประโยชนทางภาษีแก
ธุรกิจเงินรวมลงทุน

เสนอกระทรวงการ
คลังเพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑและเงื่อนไข
เพ่ิมเติม

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

17 รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมาย

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

18 รางพระราชบัญญัติธนาคารแหง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

19 รางพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อ
ความรวมมือระหวางประเทศในดาน
ภาษีอากร พ.ศ. ...

การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี

การพิจารณาของ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ

ประกาศใชบังคับ     ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

20 แผนปฏิรูปบทบาท SFIs ประชุมกับสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเพ่ือ
ชี้แจงแผนปฏิรูป
บทบาทพรอมทั้งมอบ
นโยบายใหสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจัดทํา
แผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับแผน
ปฏิรูปบทบาท

    ม.ค. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

21 การปฏิรูประบบภาษี เสนอตอกระทรวงฯ / 
รมว. 

เพ่ือพิจารณา

    พ.ย. 57 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

คสช. เห็นชอบรางกฎหมาย เม่ือ 29 กค. 57 และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไป

ประสานงานกับกรมสรรพากรเพ่ือยกรางกฎหมาย

คสช. เห็นชอบรางกฎหมาย เม่ือ 2 กย. 57 และสงให สคก. ตรวจพิจารณา เพื่อเสนอ 
ครม. และสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป

เสนอ รมว.กค. เพ่ือใหความเห็นชอบในการเสนอเรื่องการแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือ สถาบันการเงินในภาวะวิกฤตตอคณะรัฐมนตรี
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แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

22 ยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษีของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เสนอตอกระทรวงฯ / 
รมว. นําเสนอ ครม. 

เพ่ือพิจารณา

    ธ.ค. 57 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

23 ปรับขึ้นภาษีมูลคาเพ่ิม เสนอตอกระทรวงฯ
 / รมว.

นําเสนอ ครม. 
เพ่ือพิจารณา

    ก.ค. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

24 ภาษีสรรพสามิตรายรับกิจการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ 

เสนอตอ
กระทรวงฯ

 / รมว.

นําเสนอ ครม. 
เพ่ือพิจารณา

    เม.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

25 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เสนอตอกระทรวงฯ / 
รมว. นําเสนอ ครม. 

เพ่ือพิจารณา

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

26 การผลักดันรางพระราชบัญญัติ
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. …

หารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพ่ือ
พิจารณาทบทวนราง  
พ.ร.บ. การเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ....

เสนอตอ
กระทรวงฯ / รมว.
 นําเสนอ ครม. 
เพ่ือพิจารณา

    ก.ย. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -   -                 -              -             -   

6.8

6.9

6.10        9,296.40                -                    -                 -           -        -   

27 โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสีเขียว  เพื่อสิ่งแวดลอม 
(Green Tax)

ศึกษาและวิเคราะห
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับโครงสรางเพื่อ
สิ่งแวดลอมแลวเสร็จ

เตรียมการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นกับ
ผูประกอบการ
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการ
จัดทําราง
ประกาศกรม
สรรพสามิต

รวบรวมประเด็น
ปญหา ความคิดเห็น
 จากการประชุม 
เพ่ือออกแบบราง
ประกาศกรม
สรรพสามิต

ออกประกาศกรม
สรรพสามิตเพื่อ
กําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติ และจัด
ประชุมใหความรู 
ความเขาใจแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ต.ค. 57 -  ก.ย. 58 กรมสรรพสามิต                  -                    -   -                 -              -             -   

ออกกฎหมายลูก / ประชาสัมพันธ และเตรียมความพรอม
สําหรับการบังคับใช

จัดสัมมนาเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
การประกาศใช
ราง พ.ร.บ การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพื้นที่ และปญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนที่
และบางฤดูกาล ซ่ึงนําความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร โดยระดมความคิดเพื่อหาทางปองกันไมให
เกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนเหตุการณน้ําทวมในป 2554 และหาวิธีท่ีจะแกปญหาน้ําทวมเฉพาะพื้นที่ใหลดลงโดยเร็ว 
ไมกระทบตอพืชผลสวนภาวะภัยแลงจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเรงดําเนินการจัดสราง
แหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกใหมากที่สุด ซ่ึงจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป

ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุน และใหมีภาระภาษีที่เหมาะสมระหวาง
น้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศและใหผูบริโภคระมัดระวัง
ที่จะไมใชอยางฟุมเฟอย รวมถึงดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมทั้งใน
ทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช
ฟอสซิลเปนเช้ือเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ดวยวิธีการที่เปดเผย โปรงใส เปนธรรม และเปนมิตรตอ
สภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาพลังงาน

ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงอัตราภาษีเงินไดไวใน
ระดับปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและขยายฐานการ
จัดเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมี
ผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยที่สุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายได
นอย และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
มากขึ้น

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 12 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ศึกษาและวิเคราะห
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ
กับโครงสรางเพื่อ
สิ่งแวดลอมแลวเสร็จ

เตรียมการจัด
ประชุมเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นกับ
ผูประกอบการ
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการ
จัดทําราง
ประกาศกรม
สรรพสามิต

รวบรวมประเด็น
ปญหา ความคิดเห็น
 จากการประชุม 
เพ่ือออกแบบราง
ประกาศกรม
สรรพสามิต

เสนอกรม
สรรพสามิตเพื่อ
รับทราบโครงสราง
ภาษีใหม และจัด
ประชุมใหความรู 
ความเขาใจแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ต.ค. 57 -  ก.ย. 58 กรมสรรพสามิต                  -                    -   -                 -              -             -   

29 โครงการจัดทําประมวลกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต

ทําการศึกษาและ
ทบทวน กฎหมาย
สรรพสามิตเดิม

รับฟงความ
คิดเห็นจากผูมี
สวนไดสวนเสีย 
และผูที่ใช
กฎหมายจริง และ
สรุปประเด็น
ปญหา อุปสรรค 
และความตองการ

ดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง กฎหมาย

เสนอใหกระทรวง
การ- คลังเพ่ือ
รับทราบ

ต.ค. 57 -  ก.ย. 58 กรมสรรพสามิต                  -                    -   -                 -              -             -   

30 โครงการพัฒนาระบบมิเตอรน้ํามัน
และเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

จัดทํารางขอบเขตงาน ดําเนินการประชา
วิจารณ และ
ประกวดราคาให
แลวเสร็จ

สงมอบเอกสาร
แผนการดําเนินงาน
และวิธีการ
ดําเนินงาน

สงมอบผลการ
วิเคราะหความ
ตองการระบบงาน
คอมพิวเตอร
ของกรมสรรพสามิต

ต.ค. 57 -  ก.ย. 59 กรมสรรพสามิต              14.00                  -   -                 -              -             -   

31 โครงการพัฒนาศูนยปฏิบัติงาน
สํารองและสํานักงานสรรพสามิต
เคล่ือนที่

จัดทํารางขอบเขตงาน ดําเนินการประชา
วิจารณ และ
ประกวดราคาให
แลวเสร็จ

สงมอบรายการ ดังนี้
 สงเอกสารและ
แผนการดําเนินงาน/
สงมอบวิธีการ
ดําเนินการและ
เครื่องมือในการ
พัฒนาและเทคนิคที่
ใช/ชุดใหบริการนอก
สถานที่/ชุดประชุม
เคลื่อนที่สําหรับการ
ประชุมนอกสถานที่

สงมอบแผนปฏิบัติ
งาน

ต.ค. 57 -  ก.ย. 59 กรมสรรพสามิต              36.60                  -   -                 -              -             -   

32 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

เตรียมความพรอมใน
การศึกษา เพื่อ
ออกแบบรางขอบเขต
งาน

ความสําเร็จตาม
ตามแผนงานที่ตั้ง
ไว รอยละ 50

ความสําเร็จตาม
ตามแผนงานที่ตั้งไว
 รอยละ 32.5

ความสําเร็จตามตาม
แผนงานที่ตั้งไว รอย
ละ 17.5

ต.ค. 57 -  ก.ย. 58 กรมสรรพสามิต              98.37                  -   -                 -              -             -   

33 แผนบริหารจัดเก็บภาษีอากร 
(หนวย : ลานบาท)

             359,065.96        390,985.27          648,438.23           566,710.54 30 ก.ย. 58 กรมสรรพากร         9,147.43                  -                      -                  -           -         -   

34 แผนการกํากับดูแลผูเสียภาษีโดย
ใกลชิด (หนวย : ราย)

- - - 600,000 30 ก.ย. 58 กรมสรรพากร                  -                    -                      -                  -           -         -   

35 แผนการสํารวจและติดตาม
ผูประกอบการรายใหมเชิงคุณภาพ 
(หนวย : ราย)

18,081 107,404 45,407 29,108 30 ก.ย. 58 กรมสรรพากร                  -                    -                      -                  -           -         -   

36 แผนปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
(หนวย : ฉบับ)

5 - - - 30 ก.ย. 58 กรมสรรพากร                  -                    -                      -                  -           -         -   

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 13 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

37 แผนยกระดับการใหบริการเพ่ือ
เสริมสรางความสมัครใจในการ
เสียภาษี (4 โครงการ)

1 1 1 1 30 ก.ย. 58 กรมสรรพากร                  -                    -                      -                  -           -         -   

6.11           103.10                -                    -                 -           -        -   

38 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 25.35
วงเงินงบประมาณที่คาด

วาจะเบิกจายเพื่อ
ดําเนินการบริหาร

จัดการหนี้สาธารณะให
เปนไปตามแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ
ประจําป และกรอบ

ความยั่งยืนทางการคลัง

22.68
วงเงินงบประมาณ
ที่คาดวาจะเบิกจาย

เพื่อดําเนินการ
บริหารจัดการหนี้

สาธารณะให
เปนไปตาม

แผนการบริหารหนี้
สาธารณะประจําป
 และกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง

29.29
วงเงินงบประมาณที่
คาดวาจะเบิกจาย
เพื่อดําเนินการ

บริหารจัดการหนี้
สาธารณะใหเปนไป
ตามแผนการบริหาร

หนี้สาธารณะ
ประจําป และกรอบ
ความยั่งยืนทางการ

คลัง

25.78
วงเงินงบประมาณที่
คาดวาจะเบิกจาย
เพื่อดําเนินการ

บริหารจัดการหนี้
สาธารณะใหเปนไป
ตามแผนการบริหาร

หนี้สาธารณะประจําป
 และกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง

30 ก.ย. 58 สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

           103.10                  -                      -                  -           -         -   

6.12

6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย 
หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง เพื่อทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เปนธรรม การลงทุน การบํารุงรักษา และ
การบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสาขาขนสงและการประกอบกิจการโลจิสติกสใหทันสมัยสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
ภาคขนสงเพ่ิมขึ้น

บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซ่ึงมีจํานวนสูงมากกวา 700,000 ลานบาท และเปน
ภาระงบประมาณใน 5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศนอยลง โดย
ประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนใหนานที่สุด
เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต

ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและคมนาคม ดานคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพื่อลดเวลาในการ
เดินทางของประชาชนและเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําตอไดทันที ดานคมนาคม
ทางอากาศโดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานสากลใน
ภูมิภาค สงเสริมการใชประโยชนทาอากาศยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซอมบํารุง
อากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับ
สากล รวมทั้งการใชทาอากาศยานในภูมิภาคเสริมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมือง เชน ทา
อากาศยานอูตะเภา เปนตน และดานการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําและชายฝงทะเล 
เพ่ือลดตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศ เริ่มจากการเรงรัดพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงที่ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือ
ชายฝงทะเลอาวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันใหทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนใน
การขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ําลึก

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 14 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

6.14            52.00                -                    -                 -           -        -   

39 แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจ
มหภาคใหเกิดความยั่งยืน

ต.ค. 57-ก.ย. 58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

52.00                -                    -   -             -      -    

39.1 โครงการประชาสัมพันธเพ่ือพัฒนา
รัฐวิสาหกิจอยางยั่งยืนจํานวน 
1,000,000.00 บาท (ผลผลิตที่ 1)

สื่อประชาสัมพันธ
แตงตั้งคณะกรรมการ 
ขออนุมัติสั่งจางพรอม
ลงนามในสัญญา

อุปกรณการ
ประชาสัมพันธ 
และแผนพับ
ประชาสัมพันธ
 แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
ขออนุมัติสั่งจาง
พรอมลงนามใน
สัญญาและเบิกจาย

 โครงการสื่อสัมพันธ
 ตัวว่ิง
ประชาสัมพันธผาน
โทรทัศน
ขออนุมัติโครงการ 
แตงตั้ง
คณะกรรมการ ขอ
อนุมัติสั่งจางพรอม
ลงนามในสัญญา
และเบิกจาย

วารสาร
ประชาสัมพันธ สคร.
 4 ฉบับ โปรแกรม
คนหาขาวสารและ
กลองบันทึกภาพนิ่ง
แตงตั้ง
คณะกรรมการ ขอ
อนุมัติสั่งจางพรอม
ลงนามในสัญญาและ
เบิกจาย

ต.ค.57-ก.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

39.2 โครงการอุดหนุนบริการสาธาณะของ
รัฐวิสาหกิจ (PSO) จําวนน 
6,000,000.00 บาท (ผลผลิตที่ 1)

แตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกาศราง TOR ขาย
แบบ ยื่นซอง e 
auction ขออนุมัติสั่ง
จางพรอมลงนามใน
สัญญา

เบิกจาย เบิกจาย เบิกจาย ต.ค.57-ก.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

39.3 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการรัฐวิสาหกิจ จํานวน 
7,500,000.00 บาท
(ผลผลิตที่ 2)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

39.3.1 โครงการสนับสนุนรัฐวิสหา
กิจดานการบริหารจัดการองคกร 
จํานวน 0.50 ลานบาท

แตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกาศราง TOR ขาย
แบบ ยื่นซอง e 
auction ขออนุมัติสั่ง
จางพรอมลงนามใน
สัญญา

เบิกจาย เบิกจาย เบิกจาย ต.ค.57-ก.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

39.3.2 ระบบการประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Performance Apprisal : SEPA) 
จํานวน 5.00 ลานบาท

แตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกาศราง TOR ขาย
แบบ ยื่นซอง e 
auction ขออนุมัติสั่ง
จางพรอมลงนามใน
สัญญา

เบิกจาย เบิกจาย เบิกจาย ต.ค.57-ก.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พรอมท้ังกําหนดเปาหมายและมาตรการที่จะแกไขปญหาและฟนฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาดานการเงินและการดําเนินงานใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความ
จําเปนในการคงบทบาทการเปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเปน
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง 
เพ่ือใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศสวนรวม คุมครองผูใชบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการประชาชนไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งใน
สวนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 15 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

39.3.3 โครงการพัฒนาระบบ
แรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับผบงานของ
รัฐวิสาหกิจ

แตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกาศราง TOR ขาย
แบบ ยื่นซอง e 
auction ขออนุมัติสั่ง
จางพรอมลงนามใน
สัญญา

เบิกจาย เบิกจาย เบิกจาย ต.ค.57-ก.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

39.4 โครงการการจัดทําแบบมาตรฐาน
สัญญารวมลงทุนตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
จํานวน 8,000,000.00 บาท 
(ผลผลิตที่ 3)

แตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกาศราง TOR ขาย
แบบ ยื่นซอง e 
auction ขออนุมัติสั่ง
จางพรอมลงนามใน
สัญญา และเบิกจาย

ต.ค.57-ธ.ค.57 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

39.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและ
เครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
9,500,000.00 บาท (ผลผลิตที่ 1)

แตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกาศราง TOR ขาย
แบบ ยื่นซอง e 
auction ขออนุมัติสั่ง
จางพรอมลงนามใน
สัญญา

เบิกจาย ต.ค.57-ม.ีค.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

39.6 การปรับปรุงอาคารสํานักงานเพื่อ
รองรับกองสงเสริมการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ ตาม พ.ร.บ.
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556  20,000,000.00
 บาท (ผลผลิตที่ 3)

แตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกาศราง TOR ขาย
แบบ ยื่นซอง e 
auction ขออนุมัติสั่ง
จางพรอมลงนามใน
สัญญา

เบิกจาย เบิกจาย เบิกจาย ต.ค.57-ก.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

                 -                    -   -                 -              -       -    

6.15

6.16                 -                  -                    -                 -           -        -   

40 โครงการเงินกูเพ่ือสิ่งแวดลอม KTB 
green loan เพ่ือโครงการที่
ประหยัดพลังงาน หรือการใช
พลังงานทางเลือกตางๆเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม

วางแผนออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อใหพรอม
ในตนป 58

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 
300 ลานบาท

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 300
 ลานบาท

เปาหมายปลอย
สินเชื่อจํานวน 300 
ลานบาท

ธ.ค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                 -                    -                      -                  -   เงินฝาก
เงินกูยืม

      -   

ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุม
เกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออกได แลวแตกรณี 
เพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซ่ึงจะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยู
ในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น

ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เชน สงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหแก
อาหารไทยบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตร และแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ เปนตน สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงเสริม
อุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับ
กระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 16 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

6.17        2,015.73                -                    -                 -           -        -   

41 มาตรการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการ
เขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
รายยอย (สินเชื่อ Nano-Finance)

เสนอ รมว. คลัง ลง
นามในรางประกาศ
กระทรวงการคลัง

ออกประกาศ สศค. 
เพื่อกําหนด
หลักเกณฑการ
ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อ 
Nano-Finance 
กระบวนการขอรับ
ใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อ 
Nano-Finance ( 
เริ่มเมื่อประกาศ 
สศค. มีผลบังคับใช)

    ก.พ. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -                      -                  -           -         -   

42 ปรับลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สําหรับ SMEs

เสนอตอกระทรวงฯ
 / รมว.

นําเสนอ ครม. 
เพ่ือพิจารณา

    ก.พ. 58 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

                 -                    -                      -                  -           -         -   

43 โครงการสินเชื่อพัฒนาผลิตภาพการ
ผลิต (Productivity Improvement
 Loan : PIL)

4,000 ราย  -  -  - 1 ต.ค.57 - 30 
ก.ย.58

ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย

           468.95                  -                      -                  -           -         -   

44 โครงการค้ําประกันสินเช่ือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

130,000.00 90,000.00 บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม

        1,546.78                  -                      -                  -           -         -   

45 โครงการค้ําประกันสินเช่ือโดย บสย                     1,000                1,000                  1,000                  1,000 ธ.ค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                 -                    -                      -                  -   เงินฝาก
เงินกูยืม

      -   

46 โครงการสินเชื่อเพื่อ smeขนาดเล็ก
และขนาดกลาง เพ่ือสนับสนุนการ
เขาถึงแหลงเงินทุนของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม

ธ.ค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                 -                    -                      -                  -           -         -   

6.18                 -                  -                    -                 -           -        -   

เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนทั้งในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและ
บริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ

สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซ่ึงจะทําใหทุก
ภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการคา
ผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณสื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคม
ดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคล่ือนเรื่องนี้อยางจริงจัง

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 17 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

47 โครงการ KTB netbank เพ่ือรองรับ
การพัฒนาของภาคธุรกิจการเงินใน
ดาน digital banking และธุรกรรม 
electronic

เพ่ิมการเขาถึงบริการ
ธนาคาร electronic 
ของประชากรโดยการ
พัฒนา โครงสราง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ

ออกผลิตภัณฑ
ทางการเงิน 
electronic ที่
เพ่ิมความสะดวก
และสนับสนุน 
digital platform
 อยางตอเนื่อง

ออกผลิตภัณฑ
ทางการเงิน 
electronic ที่เพิ่ม
ความสะดวกและ
สนับสนุน digital 
platform อยาง
ตอเนื่อง

ออกผลิตภัณฑ
ทางการเงิน 
electronic ที่เพิ่ม
ความสะดวกและ
สนับสนุน digital 
platform อยาง
ตอเนื่อง

ธ.ค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                 -                    -                      -                  -   เงินฝาก
เงินกูยืม

      -   

48 โครงการจายเงินคาคูปองสนับสนุน
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนดิจิทัล
ผานธนาคาร

- ผลสรุปรูปแบบบริการ
- ลงนาม MOU
- เปดใหบริการ

- รานคานําคูปอง
มาขึ้นเงินกับ
ธนาคาร
- ธนาคารโอนเงิน
ใหรานคา
- นําสงรายงานให
 กสทช.

ม.ีค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                 -                    -                      -                  -           -         -   

6.19       14,361.37        3,577.74                  -                 -      26.04      -   

49 - - - - - - สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

           937.36                  -                      -                  -           -         -   

50 การบริหารที่ราชพัสดุ (จํานวนรายได
จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได
 4,570 ลานบาท)

2,216.705 1,085.210 954.545 313.540 30 ก.ย. 58 กรมธนารักษ         2,909.45                  -                      -                  -           -         -   

51 ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย 
(จํานวนแปลงที่ดินที่ไดรับการ
ประเมินราคา 30 ลานแปลง (ราย
แปลง, รายบล็อก))

- - - 30 30 ก.ย. 58 กรมธนารักษ            315.74                  -                      -                  -           -         -   

52 การบริหารเหรียญกษาปณ (จํานวน
เหรียญกษาปณที่จายออกสูระบบ
เศรษฐกิจ 1,600 ลานเหรียญ)

395.920 366.190 417.860 420.030 30 ก.ย. 58 กรมธนารักษ            321.86                  -                      -                  -           -         -   

53 ทรัพยสินมีคาของแผนดินไดรับการ
ดูแลตามหลักการอนุรักษ (จํานวน
ทรัพยสินที่ไดรับการดูแลฯ 7,290 ชิ้น)

1,905 1,905 1,905 1,575 30 ก.ย. 58 กรมธนารักษ              43.68                  -                      -                  -           -         -   

54 การบริหารและกํากับดูแลดาน
รายจายภาครัฐ

เบิกจายไดรอยละ 
25.06

เบิกจายไดรอยละ
 27.03

เบิกจายไดรอยละ 
30.25

เบิกจายไดรอยละ 
17.65

1 ต.ค. 57 - 30 
ก.ย. 58

กรมบัญชีกลาง         1,619.40                  -                      -                  -           -         -   

55 การจัดเก็บภาษีศุลกากร (ลานบาท)                    28,500              28,200                27,800                 28,300 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58

กรมศุลกากร         2,765.00                  -                      -                  -           -         -   

56 การใหสิทธิประโยชนทางภาษี
ศุลกากร (ฉบับ)

                 508,200            505,200              549,400               562,500 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58

กรมศุลกากร            101.39                  -                      -                  -           -         -   

57 ปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางศุลกากร (ราย)

                    2,443                2,315                  2,206                  2,851 1 ต.ค.57-30 ก.ย.
58

กรมศุลกากร            230.76                  -                      -                  -           -         -   

58 โครงการการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต

106,048.67 106,480.96 105,525.72 103,344.66 ต.ค. 57 -  ก.ย. 58 กรมสรรพสามิต         2,244.39                  -                      -                  -           -         -   

59 การชดเชยเงินตามสิทธิรถยนตคันแรก ความสําเร็จในการ
ตรวจสอบสิทธิ ของผู
ยื่นคําขอเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
รอยละ 100

ความสําเร็จใน
การตรวจสอบสิทธิ
 ของผูยื่นคําขอ
เปนไปตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดรอยละ 
100

ความสําเร็จในการ
ตรวจสอบสิทธิ ของ
ผูยื่นคําขอเปนไป
ตามระยะเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

ความสําเร็จในการ
ตรวจสอบสิทธิ ของ
ผูยื่นคําขอเปนไป
ตามระยะเวลาที่
กําหนดรอยละ 100

ต.ค. 57 -  ก.ย. 58 กรมสรรพสามิต         1,644.00                  -                      -                  -           -         -   

ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 18 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

60 บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให
เกิดความยั่งยืน

ต.ค.57-ก.ย.58 สํานักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

           94.31                -                    -                 -           -        -   

60.1 ผลผลิตที่ 1 
- งบบุคลากร จํานวน 28.4529 บาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

- งบดําเนินงาน จํานวน 18.7929 
บาท ไตรมาส 1แผนงานจํานวน 
4.6379 ลานบาท

                    -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาตอบแทน จํานวน 2.3235 
ลานบาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาใชสอย จํานวน 11.2564 
ลานบาท

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม
เบิกจาย 50% คา
รับรองและพิธีการ
เบิกจาย 50%

เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาวัสดุ จํานวน 1.5460 ลาน
บาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาสาธารณูปโภค จํานวน 
3.6670 ลานบาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

60.2 ผลผลิตที่ 2
- งบบุคลากร จํานวน 24.6164 ลาน
บาท เบิกจายตามภารกิจปกติ

เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

                    -                   -                  -                    -                 -           -        -   

- งบดําเนินงาน จํานวน 14.3864 
ลานบาท

                    -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาตอบแทน จํานวน 2.8700 
ลานบาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาใชสอย จํานวน 9.3104 ลาน
บาท

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม
เบิกจาย 50% คา
รับรองและพิธีการ
เบิกจาย 50%

เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาวัสดุ จํานวน 1.0580 ลาน
บาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาสาธารณูปโภค จํานวน 
1.1480 ลานบาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

60.3 ผลผลิตที่ 3 
- งบบุคลากร จํานวน 2.4940 ลาน
บาท เบิกจายตามภารกิจปกติ

เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

                    -                   -                  -                    -                 -           -        -   

- งบดําเนินงาน จํานวน 5.5715 
ลานบาท

                    -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาตอบแทน จํานวน 2.8005 
ลานบาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 19 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

คาใชสอย จํานวน 1.7316 ลาน
บาท

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ คาใชจายในการ
สัมมนาและฝกอบรม
เบิกจาย 50% คา
รับรองและพิธีการ
เบิกจาย 50%

เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาวัสดุ จํานวน 0.4300 ลาน
บาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

คาสาธารณูปโภค จํานวน 
0.6094 ลานบาท

เบิกจายตามภารกิจปกติ เบิกจายตาม
ภารกิจปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

เบิกจายตามภารกิจ
ปกติ

ต.ค.57-ก.ย.58                     -                   -                  -                    -                 -           -        -   

61 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

           380.28                  -                      -                  -   26.04     เงิน
นอก

งบประ
มาณ

62 โครงการใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกผูประกอบการใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต

2 ม.ิย. 53 -
31 ธ.ค. 56

ธนาคารออมสิน              15.32                  -                      -                  -           -         -   

63 โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผู
ประกอบอาชีพอิสระรายยอยที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย
 ป 2553

ระยะเวลาให
สินเชื่อ 5 ป 
สิ้นสุดป 2559

ธนาคารออมสิน              10.56                  -                      -                  -           -         -   

64 โครงการชดเชยตนทุนเงินและภาระ
ดอกเบี้ยจากการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล (เฉพาะกิจกรรมการ
ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํารวมกับธนาคาร
พาณิชยในสัดสวน 50:50)

15,485.88 13,176.69 11,754.01 8,924.34 1 พ.ย. 54 - 
31 ธ.ค. 58

ธนาคารออมสิน            654.83                  -                      -                  -           -         -   

65 โครงการโครงการสินเชื่อ SME 
POWER เพ่ือชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาต
ภัยในป 2554 
(วงเงินตอราย 1 ลานบาท)

3,000 ราย  -  -  - 1 ต.ค.57 - 30 
ก.ย.58

ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย

             71.86                  -                      -                  -           -         -   

66  โครงการสินเชื่อฟนฟู SME หลังภัย
พิบัติป 2554

1,700 ราย  -  -  - 1 ต.ค.57 - 30 
ก.ย.58

ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย

              1.02                  -                      -                  -           -         -   

67 โครงการชวยเหลือผูประกอบกิจการ
เล้ียงสัตวปกที่ไดรับความเสียหายจาก
ไขหวัดนก

50 ราย  -  -  - 1 ต.ค.57 - 30 
ก.ย. 58

ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย

              0.15                  -                      -                  -           -         -   

68 แผนงานขยายสินเช่ือเพื่อกระตุน
ตลาดอสังหาริมทรัพย เชน โครงการ
สินเชื่อ ธอส. มีบาน มีสุข 2 
โครงการสินเชื่อเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 61 ป ธอส. โครงการ
สินเชื่อสําหรับงานมหกรรม

8,000 
ลานบาท

 -  -  - ตุลาคม 2557 ถึง
ธันวาคม 2557

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

                 -                    -                      -                  -           -         -   

สําหรับชดเชยภาระดอกเบี้ยระหวางวันที่ 
23 - 31 ธ.ค. 56 ซึ่งไดรับงบประมาณในป 2557 

ไมเพียงพอ

ชดเชยการตัดจําหนายหนี้สูญ ณ 31 ธ.ค. 56
จํานวน 479 ราย เปนเงิน 10.56 ลานบาท

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 20 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แผนงาน/โครงการ

(2)

ประเด็นนโยบาย
ก.ค.-ก.ย. 58

งบประมาณ
แผนดิน

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบุ)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 (ระดับกรม)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

69 โครงการจัดขายทอดตลาดรวมกับ
กรมบังคับคดี

ธอส.ประสานความ
รวมมือกับกรมบังคับ
คดีและสนง.บังคับคดี
ทั่วประเทศ

 รอยละ 17.5 
ของจํานวนคดีที่
พรอมบังคับคดี ณ
 สิ้นป 2557

 รอยละ 35 ของ
จํานวนคดีที่พรอม
บังคับคดี ณ ส้ินป 
2557

 รอยละ 52.5 ของ
จํานวนคดีที่พรอม
บังคับคดี ณ ส้ินป 
2557

ตุลาคม 2557 ถึง
ธันวาคม 2558     
 (ต.ค.-ธ.ค.58 
รอยละ 70 ของ
จํานวนคดีที่พรอม
บังคับคดี ณ ส้ินป 
2557)

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

                 -                    -                      -                  -           -         -   

70 งบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติ 30.06 151.78 226.21 318.16 2558 โรงงานยาสูบ                  -             726.21                    -                  -           -         -   

71 โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบ
แหงใหม

1,059.90 1,040.94 313.78 436.91 2562 โรงงานยาสูบ                  -           2,851.53                    -                  -           -         -   

    110,461.89        3,577.74              35.72               -      26.04      -   

1. ผลผลิต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ หมายเหตุ:

รวมนโยบาย ที่ 6

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 21 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
หนวย: ลานบาท (ทศนิยม 2 ตําแหนง)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

7.1         656.07          136.26                       -                   -          -             -   

1 การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลังดาน
การเงินการคลังอาเซียน

ดําเนินการ
จัดพิมพ
ยุทธศาสตรฯ

ติดตามคามคืบหนาใน
การดําเนินการ
ยุทธศาสตรฯ

    ก.ย. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                -                    -                           -   -                -       -          

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
มาตรการริเริ่มภายใต
กรอบความรวมมือทาง
การเงินอาเซียน+3

ลงนามในราง
ความตกลง 
AMRO

เสนอราง
ความตกลง AMRO

    ก.ย. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                -                    -                           -   -                -       -          

3 แผนงานดําเนินการตาม
กรอบขอตกลง
ประชาคมอาเซียน
มี 4 โครงการ

สํานักงาน
ความรวมมือ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
กับประเทศ
เพ่ือนบาน
(องคการ
มหาชน)

        656.07          136.26                       -                   -          -             -   

3.1 โครงการพัฒนาถนน
หมายเลข 11
ชวงบานตาดทอง-น้ําสัง 
และเมือง
สังขทอง สปป. ลาว

 เสนอ
รมว. คลัง/

ครม.

30-ม.ิย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

          389.86                  -                           -   -                -       -          

3.2 โครงการกอสรางทาง
รถไฟสาย
ทานาแลง-นครหลวง
เวียงจันทน
สปป. ลาว

 กาวหนา
รอยละ 80

 กาวหนา
รอยละ 100

30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

          266.21            117.51                         -   -                -       -          

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวงและหนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย)

 รายงานปดโครงการ/เสนอ รมว. คลัง

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

จัดการสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตรฯ

เสนอราง พ.ร.บ. AMRO 
ให สนช. อนุมัติการใหสัตยาบัน 
(หาก พ.ร.บ. ผานการพิจารณา)

 แลวเสร็จ/รายงานปดโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58

เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน 
ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมทั้ง
การสนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีที่มีผลใชบังคับแลว เรงขยายการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานโดยใหความสําคัญตอสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงการ
ปรับกฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดขั้นตอนตาง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเร่ือง และปรับ
ระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพ่ือดึงดูดใหมีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคที่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุนของภูมิภาคไดในที่สุด

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 22 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58

3.3 โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
การกอสรางโครงการ
กอสรางสายสง 115 Kv 
และ
สถานีไฟฟาชวงน้ําทง-
หวยทราย
สปป.ลาว

 เจรจาฯ/เสนอ ครม. 30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -                 0.74                         -   -                -       -          

3.4 โครงการบูรณาการ
แผนการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาโครงการทวาย

 Inception/
Interim 
Report 

 Draft Final
Report 

 Final Report  รายงาน
ผลการศึกษา
ตอ คพพ./
รมว. คลัง

30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -               18.00                         -   -                -       -          

7.2

7.3

7.4               -            485.28                       -                   -          -             -   

 ศึกษาออกแบบเสร็จแลว/
รายงาน

ผลการศึกษาตอ คพพ./
รมว. คลัง

พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลองกับขอตกลงในการเคลื่อนยายในดาน
สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิก
อาเซียน เพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐานการผลิตสินคาหลายชนิด
และธุรกิจเก่ียวเนื่องที่ประเทศไทยไดเขาไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว 
ตลอดจนกลุมการผลิตที่ผูประกอบการของไทยเตรียมท่ีจะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งชวยใหประเทศ
ไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพหลากหลายเพ่ือขายในตลาดตาง ๆ ไดมากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และ
เปนการชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม

พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และ
แรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปน
เอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุมท่ีมีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับ
การวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน 

เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-
เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะชวยสนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิสติกสในอาเซียนสัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 23 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58

4 แผนงานดําเนินการตาม
กรอบขอตกลง
ประชาคมอาเซียน
มี 5 โครงการ

สํานักงาน
ความรวมมือ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
กับประเทศ
เพ่ือนบาน
(องคการ
มหาชน)

              -            485.28                       -                   -          -             -   

4.1 โครงการปรับปรุง
สนามบินปากเซ ระยะที่ 
2 สปป. ลาว

 แลวเสร็จ  รายงาน
ปดโครงการ

 เสนอ
รมว. คลัง/

ครม.

30-ม.ิย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -               54.67                         -   -                -       -          

4.2 โครงการปรับปรุงและ
กอสรางถนนชวงบานฮ
วก (จ. พะเยา)-เมือง
คอบ-เมืองเชียงฮอน และ
เมืองคอบ-บานปาก
คอบ-บานกอนตื้น สปป.
ลาว

 กาวหนา
รอยละ 20

 กาวหนา
รอยละ 30

 กาวหนา
รอยละ 40

 กาวหนา
รอยละ 50

30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -              400.00                         -   -                -       -          

4.3 ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบการ
กอสรางโครงการ
ปรับปรุงถนนหมายเลข 
48 (Upgrade R48) 
กัมพูชา

 Inception/
Interim 
Report 

 Draft/Final
Report 

 รายงาน
ผลการศึกษา
ตอ คพพ./
รมว. คลัง

 รอ Formal
Request จาก
รัฐบาลกัมพูชา

30-ม.ิย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -               13.55                         -   -                -       -          

4.4 ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบ
รายละเอียดโครงการ
พัฒนาถนนหมายเลข 11
 ชวงครกขาวดอ-เมือง
แมด (บานโนนสะหวัน)-
สานะคาม-
บานวัง-บานน้ําสัง สปป.
ลาว

 Inception/
Progerss (I)

Report 

 Interim 
Report 

 Progerss (II)/
Draft Final

Report 

 เสนอ คพพ. 30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -               10.79                         -   -                -       -          

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 24 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58

4.5 ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบ
รายละเอียดงาน
กอสรางจากดานเจดีย
สามองค/พญาตองซู-
ทันพยูไซยัด
(ชวงชองสง-ทันพยูไซยัด)
 เมียนมาร

 Inception
Report 

 Progerss (I)/
Interim Report 

30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -                 6.27                         -   -                -       -          

7.5

7.6         306.44            10.58                       -                   -          -             -   

4 โครงการ : โครงการ
เตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (รอย
ละ)

100 100 100 100 1 ต.ค.57 - 30 
ก.ย.58

กรมศุลกากร           286.44                  -                           -   -                -       -          

5 โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลในการ
ใหบริการแบบ National
 Single Window

จัดทําราง
ขอบเขตงาน

ดําเนินการ
ประชาวิจารณ
 และประกวด
ราคาใหแลว
เสร็จ

สงมอบเอกสาร
แผนการดําเนิน 
ผลการศึกษา
วิเคราะหความ
ตองการของ
ระบบงาน และผล
การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบงาน

ติดตั้งระบบใหบริการ
ของกรมสรรพสามิต
เพ่ือรองรับ NSW 
พรอมท้ังพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงขอมูลกับ
หนวยงานและ
ระบบงานที่เก่ียวของ 
และจัดฝกอบรม 
พรอมมีเอกสารและ
คูมือการใชงาน

ต.ค. 57 -  ก.ย. 58 กรมสรรพสามิต            20.00                  -                           -   -                -       -          

ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคาทั้ง
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผูประกอบการรายยอยสูตลาดที่กวางขวางยิ่งขึ้นทั้ง
ในประเทศและระหวางประเทศ และขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจแกพ้ืนที่ตาง ๆ ภายในประเทศดวย

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเร่ิมจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตู
การคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบ
ถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคา
ขามแดนอยางตอเนื่อง โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา 
อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ ซึ่งจะทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบานไดอยางมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นจากการเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 25 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58

6 การขยายระยะเวลา
มาตรการสําหรับเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต

นําเสนอ
คณะรัฐมนตรี
ใหความ
เห็นชอบการ
ขยาย
มาตรการ
ดังกลาว

    ม.ค. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                -                    -                           -   -                -       -          

7 โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย 
และพื้นที่โครงการที่
เก่ียวของ

ลงนามใน
สัญญาสัมปทาน
โครงการทวายฯ
 และจัดทํา
แผนแมบท
โครงการทวายฯ 
(Master Plan)

    ก.ย. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

                -                    -                           -   -                -       -          

8 แผนงานดําเนินการตาม
กรอบขอตกลง
ประชาคมอาเซียน
มี 2 โครงการ

สํานักงาน
ความรวมมือ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
กับประเทศ
เพ่ือนบาน
(องคการ
มหาชน)

              -              10.58                       -                   -          -             -   

8.1 ศึกษาความเปนไปได
และออกแบบ
รายละเอียดโครงการ
พัฒนาจุดผานแดน
ถาวรสตึงบทและถนน
เชื่อมโยงไปยังถนน
หมายเลข 5 กัมพูชา

 เจรจาฯ/เสนอ ครม. 30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -                 6.73                         -   -                -       -           ศึกษาออกแบบเสร็จแลว/
รายงาน

ผลการศึกษาตอ คพพ./
รมว. คลัง

การประชุมระดับคณะกรรมการรวม และการประชุมระดับ 
High Level Committee

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 26 / 33
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(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58

8.2 ศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบ
รายละเอียดงานกอสราง
ถนนจากดานเจดียสาม
องค/พญาตองซู-ทันพยู
ไซยัด (ชวงทายหมูบาน
พญาตองซู-บานชองสง) 
และอาคารดานชายแดน 
เมียนมาร

 เจรจาฯ/เสนอ ครม. 30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -                 3.85                         -   -                -       -          

7.7           76.04          143.86                       -                   -        5.21           -   

9 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

           76.04                  -   -                       -                5.21      เงินนอก
งบประมาณ

10  - คาชดเชยดอกเบี้ย
สวนตางโครงการ R67 
ให ธสน.
 - คาดอกเบี้ยเงินกูยืม
 - คาบริหารจัดการ
(บุคลากร/ดําเนินงาน/
ลงทุน)

 กาวหนา
รอยละ 25

 กาวหนา
รอยละ 50

 กาวหนา
รอยละ 75

 กาวหนา
รอยละ 100

30-ก.ย.-58 สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
(องคการ
มหาชน)

                -              143.86                         -   -                -       -          

      1,038.56          775.98                       -                   -        5.21           -   

1. ผลผลิต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ 

 ศึกษาออกแบบเสร็จแลว/
รายงาน

ผลการศึกษาตอ คพพ./
รมว. คลัง

ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

รวมนโยบาย ที่ 7

หมายเหต:ุ

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 27 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

หนวย: ลานบาท (ทศนิยม 2 ตําแหนง)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

8.1           8.29                 -                     -                  -         -         -   

1 สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา

นําเสนอ
รายงานการ
วิจัย และ

นําสง
รายงานการ
วิจัยฉบับ
สมบูรณ

    ก.ย. 58 สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

           8.29                 -                     -                  -         -         -   

8.2              -                   -                     -                  -         -         -   

2 โครงการเงินกูเพื่อ
สิ่งแวดลอม KTB 
green loan เพื่อ
โครงการที่ประหยัด
พลังงาน หรือการใช
พลังงานทางเลือกตางๆ
เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

วางแผน
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
เพื่อให
พรอมใน
ตนป 58

เปาหมาย
ปลอย
สินเชื่อ
จํานวน 300
 ลานบาท

เปาหมาย
ปลอย
สินเชื่อ
จํานวน 300
 ลานบาท

เปาหมาย
ปลอย
สินเชื่อ
จํานวน 300
 ลานบาท

ธ.ค. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

             -                   -                     -                  -   เงินฝาก
เงินกูยืม

      -   

8.3              -                   -                     -                  -         -         -   

นโยบายที่ 8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวงและหนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบ)ุ

งบประมาณ
แผนดิน

สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวารอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศมี
ความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน

เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการ
ทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการนํางานวิจัยและพัฒนาไปตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุมจังหวัด เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยหนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน

รางรายงานการวิจัย

(2)

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 28 / 33
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(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

รายได
เงินกู

ภายในประเทศ

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ 
(ระดับกรม)ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ีค. 58 เม.ย.-ม.ิย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58

เงินกู
ตางประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบ)ุ

งบประมาณ
แผนดิน

(2)

3 โครงการสนับสนุน
สินเชื่อนวัตกรรมดี ไม
มีดอกเบี้ย

50.00 50.00 50.00 50.00 ธ.ค. 57 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

             -                   -                     -                  -   เงินฝาก
เงินกูยืม

      -   

8.4

8.5

8.6           1.59                 -                     -                  -         -         -   

4 โครงการวิจัยการ
พัฒนากรอบชําระหนี้
ของรัฐบาล เพื่อการ
รักษาวินัยการคลัง
อยางยั่งยืน

0.00  0.45     - 
จัดทําและ
สงรายงาน
การศึกษา
เบื้องตน 
(Inception 
Report)

0.04       - 
จัดการ
ประชุม 
Focus 
Group

1.10        -
 จัดสัมมนา
เผยแพร
ผลงานทาง
วิชาการ    -
 จัดทําและ
สงราย
งานวิจัย
ฉบับสมบูรณ
 (Final 
Report)

30 ก.ย. 58 สํานักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ

           1.59                 -                     -   -              -    -    

          9.88                 -                     -                  -         -         -   

1. ผลผลิต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ หมายเหต:ุ

สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ํา
และขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตางประเทศ สงเสริมการใชเครื่องมือ วัสดุ และสินคาอื่น ๆ ที่เปนผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่เอื้ออํานวย เพื่อสรางโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเปนจะตองจัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเงื่อนไขการ
ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย

ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการวิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรมซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาท่ีสําคัญในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตาง ๆ เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห 
หองปฏิบัติการ สถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน

ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมายท่ีสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

รวมนโยบาย ที่ 8

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 29 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

หนวย: ลานบาท (ทศนิยม 2 ตําแหนง)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
9.1

9.2

9.3

9.4

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวงและหนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย)

เงินกู
ตางประเทศ

ก.ค.-ก.ย. 58
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

ผลผลิต
1 
(Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด

เงินกู
ภายในประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบ)ุ

นโยบายที่ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (ระดับ

กรม)

แหลงเงินท่ีใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 รายได

ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม และสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินใน
เขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและสรางบรรทัดฐาน
ในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ปาตนนํ้าและพื้นที่อนุรักษที่มี
ความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาใหเปนพื้นที่ยุทธศาสตรการปลูกปาเพื่อปองกันภัยพิบัติ
และปองกันการบุกรุกปา ขยายปาชุมชน และสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดัน
ในการตัดไมจากปาธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการ
สรางรายไดจากการอนุรักษ เชน โครงการปลูกปา
เพื่อฟนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนตน

สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน คํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากร
พันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางดานอาหาร สุขอนามัย
 สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ใหประชาชน
สามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไวเปนพ้ืนที่ปาสมบูรณก็ใช
มาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด พื้นที่ใดสมควรใหประชาชนใชประโยชนไดก็จะผอนผันใหตามความจําเปนโดย
ใชมาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกปาทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะให
เชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีอาชีพและรายไดอื่นอันเปนบอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ตอเนื่องเพ่ือใหคนเหลานั้น
สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเปนของรัฐ จะจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
จัดทําทะเบียนผูถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนใหมีเอกภาพเพื่อ
ทําหนาที่กําหนดนโยบายดานที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เรงรัดการ
จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวมในการจัดการที่ดินของชุมชน กําหนดรูปแบบที่
เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อใหเปนกลไกในการนําทรัพยากรที่ดินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทําแผนงาน โครงการ ไมเกิดความซ้ําซอน มีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และสอดคลอง
กับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพรอมทั้งมี
การนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย

ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 30 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

เงินกู
ตางประเทศ

ก.ค.-ก.ย. 58
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด

เงินกู
ภายในประเทศ

อื่นๆ 
(โปรดระบ)ุ

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ (ระดับ

กรม)

แหลงเงินท่ีใชในการดําเนินการ

ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 รายได
ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

9.5                -                  -                      -                  -        -        -   

1 โครงการเงินกูเพื่อ
สิ่งแวดลอม

170 170 170 170 ใหดําเนินการให
สินเชื่อตาม
โครงการนี้จนกวา
ธนาคารจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงหรือมี
ประกาศยกเลิก

ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                -                   -                       -   เงินฝาก
เงินกูยืม

-     -     

9.6

                -                   -                       -                    -         -         -   

1. ผลผลิต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยก
ขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของ
รัฐเปนหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะ
อุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้น
อยางถูกตองตามมาตรฐานและใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และ
ขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความ
เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร และใชมาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด ในระดับพื้นที่ จะเรงแกไขปญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเปนฐาน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีด
ความสามารถโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

รวมนโยบาย ที่ 9

หมายเหตุ:

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 31 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

หนวย: ลานบาท (ทศนิยม 2 ตําแหนง)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5                 -                   -                          -                   -         -         -   

1 โครงการรับชําระ
เงินคาซื้อซอง และ
วางประกันทาง
อิเล็กทรอนิกส

ทดสอบระบบ
รวมกัน

ลงนาม MOU เริ่มทดลองการ
ใหบริการกับ
กลุมทดสอบ

มิ.ย. 58 ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)

                -                   -                          -   เงินฝาก
เงินกูยืม

-     -     

นโยบายที่ 10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวงและหนวยงานในสังกัด ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย)

แหลงเงินท่ีใชในการดําเนินการ

รายได
ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
1 
(Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด

ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
เงินกู

ภายในประเทศ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

หนวยงาน
รับผิดชอบ (ระดับ

กรม)

ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัด
โครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในฐานะที่เปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ
ตามท่ีกฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได

ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้ง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอน ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และ
ระบบอุทธรณที่เปนธรรม โปรงใสมิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต 
การสูญเสียโอกาส หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุง
หนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ

ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะแบบครบ
วงจรที่ครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอ
ขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสราง
นวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ

เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ

ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปน
ขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจาย
ทั้งของภาครัฐและประชาชน

แบบฟอรม 3 : ผลผลิต (Output) รายไตรมาส (กระทรวง+หนวยงานในสังกัด ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย) 32 / 33



แผนปฏิบัติราชการประจําปกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2558 ตามนโยบายรัฐบาล

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

แหลงเงินท่ีใชในการดําเนินการ

รายได
ประเด็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต1 (Output) เปนรายไตรมาสที่คาดวาจะเกิด
ระยะเวลาและวัน
สิ้นสุด แผนงาน/

โครงการต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-มี.ค. 58 เม.ย.-มิ.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58
เงินกู

ภายในประเทศ
เงินกู

ตางประเทศ
อื่นๆ 

(โปรดระบ)ุ
งบประมาณ

แผนดิน

(2)

หนวยงาน
รับผิดชอบ (ระดับ

กรม)

10.6

10.7

10.8

               -                 -                         -                  -        -        -   

1. ผลผลิต (Output) ของแตละแผนงาน/โครงการ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ นั้นๆ

รวมนโยบาย ที่ 10

หมายเหตุ:

ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยู
ในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี 
รวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอ
ประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคํา
วินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปน
กฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ

สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดสอง เฝาระวัง ตรวจสอบ
เจาหนาที่ของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุมครองพยานและผูเกี่ยวของเพื่อให
การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
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