
 
หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของRoadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกนัยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ี
กระทรวงการคลัง 

ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 

1 2.2 เรงแกไขปญหาการใช
ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยนํา
ยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใชตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับ
ผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ 
สรางความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ 
ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัด
การฉวยโอกาสกอความรุนแรง
แทรกซอนเพื่อซ้ําเติมปญหา
ไมวาจากผูมีอิทธิพลใน
ทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝาย
บานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ

มาตรา๘๔(๓) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางดานศุลกากรบูเกะตา ระยะที่ ๓(4) 
ผลการดําเนินงาน :  
- งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๙.๙๐๐ ลบ. 

ป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ = ๑๐๔.๙๔๘ ลบ. 
ป ๒๕๕๖ = ๔๒.๙๗๘๕ ลบ. 
ป ๒๕๕๗ = ๑๗.๘๔๓๘ ลบ. 
ป ๒๕๕๘ ไมไดรับงบประมาณ 
ป ๒๕๕๙ ไมไดรับงบประมาณ 
ป ๒๕๖๐  ผูกพันฯ = ๓๔.๑๒๙๗ ลบ.  

- บริษัท ไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น จํากัด ผูรับจาง
ตามสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๔ ลงวนัที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ดําเนินการกอสรางฯ ไปแลว 
๔๙ งวดงาน (๑๐๐ งวดงาน) คิดเปนรอยละ 49.90 ผูรับ
จางไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอ
ยกเลิกสัญญาเนื่องจากขาดสภาพคลองทางการเงิน
และขาดแคลนแรงงานซึ่งกรมฯไดอนุมัติยกเลิก
สัญญา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตอมากรมฯ ได
มีคําสั่งฯ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการรางขอกําหนด
ขอบเขตงาน TOR และรางเอกสารประกวดราคาฯ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 
๑๙๙.๙๐๐ ลบ. 

เบิกจายแลว 
รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 
๘๙.๓๐๒๒ ลบ. 
 

นายสมชัย  
เศรษฐวัฒนากุล 
นายดานศุลกากร 
สุไหงโก-ลก  
กรมศุลกากร 
โทร.๐๗๓๖๑๑๓๖๘ 
E-mail: 103322 
@customs. go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (หนา 2) 
หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ปฏิสัมพันธกับตางประเทศ 
และองคการระหวางประเทศที่
อาจชวยคลี่คลายปญหาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กรมศุลกากรไดเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลา
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณเกนิกวาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัตไิวเดิมตามระเบียบการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ ๗ (๒) โดยนําเรื่องเสนอขออนุมัติเจา
สังกัดกอนลงนามในสัญญาจาง โดยขออนุมัติขยาย
เวลาการกอหนี้ผูกพันขามปจากปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เปนปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติแลวเมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
- กรมศุลกากร ลงนามในสญัญา เมื่อวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วงเงิน ๙๒,๙๗๘,๖๐๕.๒๗ บาท 
ระยะเวลา ๓๖๕ วัน แบงจาย ๕๑ งวดงาน สิ้นสุด
สัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
-ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก สงมอบพื้นที่กอสราง
ใหกับผูรับจาง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

- ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการของผูรับจาง 
ดําเนินการกอสรางคบืหนา ๒.๑๐% ผูรับจางขอ
แกไขรูปแบบรายการกอสราง แกไขงวดงาน และ
รายการวสัดุ อยูระหวางเสนอโยธาธกิารและผังเมือง 
และผูควบคุม 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (หนา 3) 
หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

2 2.4 เสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับ
นานาประเทศบนหลักการ
ที่วา นโยบายการ
ตางประเทศเปน
สวนประกอบสําคัญของ
นโยบายองครวมทั้งหมด
ในการบริหารราชการ
แผนดิน ไมวาในดาน
การเมือง เศรษฐกจิ หรือ
สังคม โดยจะนํากลไก
ทางการทตูแบบบรูณา
การมาใชใหเกดิประโยชน
สูงสุดแกประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออม เชน 
การคุมครองดูแลคนไทย
และผลประโยชนของคน
ไทยในตางแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การคา การ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย 
และการเปดโลกทัศนใหมี
ลักษณะสากล เปนตน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการความรวมมือดานวิชาการดานเหรียญ
กษาปณระหวางกรมธนารักษกับโรงกษาปณ 
The Royal Mint แหงสหราชอาณาจักร(4) 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมธนารักษดําเนินการ 
ลงนามในขอตกลงฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557) 
ผลการดําเนินงาน : เตรียมการประชุมหารือ 
เรื่องเหรียญกษาปณใหคําแนะนําและคําปรึกษา
เพื่อเสริมสรางองคความรูในการจัดตั้งและพัฒนา
พิพิธภัณฑ เหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคาของไทย 

 

ป 2558 
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 
- 
 

1. นางสาวสมรัก ตั้งใน
คุณธรรม 
ผูอํานวยการสํานัก
กษาปณ 
กรมธนารักษ 
โทร 0 2834 8399 
มือถือ 08 1919 
5531 
Email: somrukta 
@treasury.go.th 
2. นางสุนี จิตตประจง 
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมธนารักษ 
โทร.0 2278 5139 
มือถือ 08 5488 
5965 
Email: suneeji 
@treasury.go.th 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 4)       หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
3 3.3 ในระยะตอไป จะ

พัฒนาระบบการคุมครอง
ทางสังคม ระบบการออม 
และระบบสวัสดิการชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการดูแลใหมีระบบ
การกูยืมที่เปนธรรมและ
การสงเคราะหผูยากไร
ตามอัตภาพ พัฒนา
ศักยภาพ คุมครองและ
พิทักษสิทธิ จัดสวัสดิการ
ชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ 
ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  แนวทางการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยาง 
บูรณาการและยั่งยืน(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามในคําสั่ง

กระทรวงการคลัง ที่ 182/2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับการแกไขปญหาหนี้สินภาค
ประชาชน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 
2. คณะกรรมการกํากับการแกไขปญหาหนีส้ินภาค

ประชาชนไดพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ จํานวน 4 
คณะ เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยาง
บูรณาการและยั่งยืน ประกอบดวย 

(1) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอก
ระบบประจํากรุงเทพมหานคร 

(2) คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอก
ระบบประจําจังหวัด 

(3) คณะอนุกรรมการฟนฟูและพฒันาศักยภาพการ
หารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจํากรุงเทพมหานคร 

(4) คณะอนุกรรมการฟนฟูและพฒันาศักยภาพการ
หารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด 
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพิจารณา

อนุญาตการประกอบธุรกจิสินเชื่อพิโกไฟแนนซ 
แกนิติบุคคลแลว รวมทั้งสิ้น 153 ราย ใน 46 จังหวัด 
(ขอมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560)   

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ 

1. นายครรชิต 
คุณากร  
ผูอํานวยการสวน
อํานวยการ
ปฏิบัติการแกไข
หนี้สินภาค
ประชาชน  
โทร. 02–169–
7130 ตอ 131 
E-Mail : 
kk_at_work 
@yahoo.com 
2. น.ส.บุปผาชาต 
อัศวพิทักษคีร ี
เศรษฐกรปฏิบัติการ  
โทร. : 02–169 –
7130 ตอ 163  
E-Mail : 
buppachart.a 
@gmail.com 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 5)       หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

4. ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 ธนาคารออมสิน 
และ ธ.ก.ส. ไดอนุมตัิสินเชื่อรายยอยเพื่อใชจายฉุกเฉิน
แกประชาชนแลว จํานวน 138,580 ราย เปนเงิน 
6,271.95 ลานบาท 

     กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
กอช. ไดเริ่มเปดรับสมัครสมาชิกตัง้แตวันที่  20 

สิงหาคม 2558  และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
มีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 541,284 คน 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ 

นางนวพร วิริยานุพงศ 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0-2273-
9020 ตอ 3688 
E-mail : 
n_suttacheep@ 
yahoo.com 

     มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน
ของประชาชนรายยอย (สินเชื่อ Nano-Finance) (2) , (3) 
ผลการดําเนินงาน : โดยการเปดโอกาสใหนิติบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดสามารถใหสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพ สําหรับบคุคลธรรมดาไดใน
วงเงินไมเกิน 100,000 บาทตอราย และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 36 ตอป ซึ่งจะเปนการสงเสริม
ใหประชาชนท่ีมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ในระบบไดมากขึ้น ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2558 – 
30 กันยายน 2560 ไดมีการใหสินเชื่อแลว จํานวน 
145,677 ราย เปนวงเงินรวม 6,254.40 ลานบาท 
(วงเงินเฉลี่ย 42,933 บาทตอราย) 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ 

ม.ล. พงศระพีพร  
อาภากร 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ3290 
Email:  
pongrapeeporn.a
@mof.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 6)       หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     แผนงานการใหสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดนอย(2) 
มาตรการเพื่อสงเสริมการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยแกผูมี
รายไดนอยและปานกลาง (วงเงินใหกูไมเกิน 3 ลบ.) 
ผลการดําเนินงานป 2559 : (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59) 
จํานวน 16,099 บัญชี  
วงเงินทํานิติกรรม 22,500.83 ลานบาท 
หมายเหตุ : เปดใหบริการสินเชื่อ ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2558 
(ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป และขยายระยะเวลาดําเนินการถึง
สิ้นสุด 30 ธ.ค. 59) 

โครงการสําหรับผูเขาไมถึงแหลงเงนิทุน (บานประชารัฐ) 
ผลการดําเนินงาน (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 60) จํานวน 
12,650 บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 10,274.65 ลบ. 
หมายเหตุ : เปดใหบริการสินเชื่อ ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2559 
(ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป)  

โครงการบานธนารักษประชารัฐ 
ผลการดําเนินงาน : (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 60) 
จํานวน 4 บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 1.93 ลบ. 
หมายเหต ุ: ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป นับตั้งแตวันที่
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 

 น.ส. เยาวนี ศรีสาคร 
รักษาการ ผอ. ฝาย
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  
โทร: 02-202-2862 
Email : YauvaS 
@ghb.co.th 
นางภานิณี มโนสันติ ์
ผอ.นโยบายสินเชื่อ
ธุรกิจและภาครัฐ
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  
02-202-2519 
Email : Paninee 
@ghb.co.th 

4 3.4 เตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตและการมีงาน
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
เพื่อสรางสรรคและไมกอ
ภาระตอสังคมในอนาคต 
โดยจัดเตรียมระบบการดูแล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความเปนธรรมใน
สังคม และ 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร 

  ศูนยที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) (2),(3) 
ผลการดําเนินงาน :  

- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ 
ศรีสุพรรณ) ขอใหกรมธนารักษพิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับเงื่อนไขการดําเนินโครงการ เชน ราคา ขนาด
พื้นที่ใชสอย พื้นท่ีดําเนินโครงการและลักษณะการ
ดําเนินโครงการ วามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

ไดรับอนมุัต ิ
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 
เบิกจาย - 

นายพงศธร  
พากเพียรทรัพย 
ผูอํานวยการ 
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2273 0819 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 7)       หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ในบาน สถานพักฟน และ
โรงพยาบาล ที่เปนความ
รวมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง
สําหรับการดูแลผูสูงอาย ุ

ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 

- เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 กรมธนารักษได
จัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการ “ศูนยที่พักอาศัยแบบครบวงจร” 
(Senior Complex) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและผูประกอบการ
ภาคเอกชน โดยมี  ทานอธิบดี (นายพชร อนันตศิลป) 
เปนประธานการประชมุ ซึ่งกรมธนารักษจะไดนํา
แนวความคิดและขอเสนอแนะจากการประชุมดังกลาว
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินโครงการฯ และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

Email : 
Phongtornph 
@treasury.go.th 

5 3.7 แกปญหาการไรที่ดิน
ทํากินของเกษตรกรและการ
รุกล้ําเขตปาสงวน โดยการ
กระจายสิทธิการถือครอง
ใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมได
รุกล้ํา และออกมาตรการ
ปองกันการเปลี่ยนมือไปอยู
ในครอบครองของผูที่มิใช
เกษตรกร ใชเทคโนโลยี
ดาวเทยีมสํารวจและวิธีการ
แผนที่ที่ทันสมัย  
แกไขปญหาเขตทีด่ินทับ
ซอนและแนวเขตพื้นที่ปาที่
ไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอ
ขัดแยงระหวางประชาชนกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความ เปนธรรมใน
สังคม และ 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 

  โครงการบานธนารักษประชารฐั 
ผลการดําเนินงาน 
กรณีสรางที่อยูอาศัย  

- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหมีการปรับแกเงื่อนไขเกี่ยวกับ
คุณสมบัติผูเขารวมโครงการบานธนารักษประชารัฐแลว 
กรณีกูซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสด ุ
ในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท  

- มีผูเชาสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดโครงการ 
จํานวน 2,235 ราย 

- สํานักงานธนารักษพ้ืนทีอ่อกหนังสือรับรองใหผูเชา 
205 ราย และไดรับอนุมัติการกูจากธนาคารแลว
จํานวน 3 ราย 

 
 
 

ไดรับอนมุัต ิเปน
งบที่ไดรับอนุมัติ
รวมกับโครงการ
การบริหาร 
ที่ราชพัสดุ 
เบิกจาย - 

นางสาวอมรรัตน 
กล่ําพลบ 
ผูอํานวยการ 
สํานักบริหารที่ราช
พัสดุ
กรุงเทพมหานคร  
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2618 
6328 
มือถือ - 
Email : rtptt@ 
treasury.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 8)       หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เจาหนาที่รัฐ 
 

จํานว
น 

(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

จํานว
น 

(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

จํานว
น 

(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

ออก
หนังสือ
รับรอง 

84 
50,656,

000 
121 

51,150,
000 

205 
101,806

,000 

อนุมัติ
เงินกู 

3 
1,400,0

00 
- - 3 

1,400,0
00 

 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 9)       หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
6 4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะ

ปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
การศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและ
ลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา 
และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจน
หรือดอยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือก
รับบริการการศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคูปองการศึกษาเปน
แนวทางหนึ่ง  ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตไดโดยมีความ
ใฝรูและทักษะ 
 
 
 
 

มาตรา 80  รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานสังคม 
การสาธารณสุข 
การศึกษา และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 มี.ค. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 ก.ค. 
57 

ใหพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อการศึกษา พ.ศ. .... มผีล
ใชบังคับในปการศึกษา 
2557 โดยใหดําเนิน
โครงการเงินกูเพื่อการศึกษา
ที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต
จนถึง ปการศึกษา 2557 
โดยใหใชระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
บริหารกองทุนเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติมไปพลางกอน   
คณะรักษาความสงบ
แหงชาติไดประชุมปรึกษา 
โดยลงมติเห็นชอบขยาย
เวลาการดําเนินงานโครงการ
กองทุนเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษาที่ผูกกับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) ตอไปในป
การศึกษา 2558 และในป
การศึกษาตอๆ ไป จนกวา
กฎหมายใหมจะแลวเสร็จ
และมีผลบังคับใช และให
กระทรวงการคลังรับ

การดําเนินโครงการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศกึษา (กยศ.) 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 : มีผูกูจํานวน 
718,431 ราย เปนเงิน 31,625.95 
ลานบาท จากสถานศึกษา 4,015 แหง 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 : มีผูกูจํานวน 
617,301 ราย เปนเงิน 28,236.62 
ลานบาท จากสถานศึกษา 3,851 แหง 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2560 : มีผูกู 
จํานวน 551,569 ราย เปนเงิน 26,040.21 
ลานบาท จากสถานศึกษา 3,728 แหง 
ทั้งนี้ ปการศึกษา 2560 กองทุนอยูระหวางการ
ใหกูยืม  

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่27 มกราคม 
2560 และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 โดยบูรณาการการบริหาร
จัดการและการดําเนินการของทั้งสองกองทุน
ดังกลาวใหเปนเอกภาพอยูภายใตกฎหมาย
เดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการ
กองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
- ปงบประมาณ 2558 
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ  
16,394.00 ลาน
บาท กองทุนสมทบ 
(เงินนอกงบประมาณ) 
28,859.08 ลาน
บาท รวมเปนเงินให
กูยืมทั้งสิ้น 
45,253.08 ลาน
บาท มีการใชจายเงิน
ใหกูยืมไปแลว 
30,679.42ลานบาท  
- ปงบประมาณ 2559 
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 
18,500.00 ลาน
บาท กองทุนสมทบ 
(เงินนอกงบประมาณ) 
20,570.74 ลาน
บาท รวมเปนเงิน 
ใหกูยืมทั้งสิ้น 
39,070.74 ลาน

ชื่อ : นายชัยณรงค 
กัจฉปานันท 
ตําแหนง :  
ผูจัดการ 
กองทุนเงินใหกูยืม         
เพื่อการศึกษา  
หนวยงาน :  
กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา 
โทร : 0 2016 
4888 ตอ 508-
509 
Email: 
parjareep@  
studentloan.or.t
h 
              



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 10)       หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ความเห็นของสํานัก
งบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
ดวยทั้งนี้ ใหฝายสังคม
จิตวิทยารวมกับฝาย
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมพิจารณากําหนด
แนวทางการแกไขปญหา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาทั้งระบบใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใหมีการกู
และสงคืนเงินอยางรัดกุม 
เหมาะสม รวมทั้งไมเกิด
ปญหาความซ้ําซอนในการ
กูยืมและใหนําเรื่องนี้เสนอ
สภาปฏิรูปแหงชาตดิาน
การศึกษาที่จะจดัตั้งขึ้นตาม
แนวทางปฏิรูปประเทศของ
คณะรักษาความสงบ
แหงชาติในระยะที่ 2 เพื่อ
พิจารณาตอไป 
 
 

บาท มีการใชจายเงิน
ใหกูยืมไปแลว 
27,931.10  
ลานบาท 
- ปงบประมาณ 2560   
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 
6,400.00 ลานบาท 
กองทุนสมทบ (เงิน
นอกงบประมาณ) 
31,712.82ลานบาท 
รวมเปนเงินใหกูยืม
ทั้งสิ้น 38,112.82 
ลานบาท มีการใช
จายเงินใหกูยืมไปแลว 
16,180.89 ลานบาท 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 11)       หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

7 4.8 อนุรักษ ฟนฟู และ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
ไทย เพื่อการเรียนรูสรางความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทย นําไปสูการสราง
ความสัมพันธอันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

  ทรัพยสินมีคาของแผนดินไดรับการดูแลตาม
หลักการอนุรักษ 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทรัพยสินมีคาของแผนดินไดรับการดูแลตาม
หลักการอนุรักษ จํานวน 7,922 ชิ้น คิดเปน
รอยละ 105.48 ของเปาหมายตามเอกสาร
งบประมาณทั้งป จํานวน 7,510 ชิ้น 

 

ไดรับอนมุัต ิ
15.6438 
เบิกจาย  
11.2526 

นางศรีรัตน  
วัฒนล้ําเลิศ 
ผูอํานวยการ     
สํานักทรัพยสินมีคา
ของแผนดิน 
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2224 
4974 
Email: sriratwa 
@treasury.go.th 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

  โครงการคืนความสุขใหประชาชน 
(ตามนโยบาย คสช.) 
ผลการดําเนินงาน เปดบริการใหประชาชนและ
นักทองเที่ยว เขาชมพิพิธภัณฑ 3 แหง ไดแก 
พิพิธภัณฑเหรียญ พิพิธบางลําพู และศูนยการ
เรียนรูสํานักกษาปณ โดยไมเวนวนัหยุดราชการ 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวไทยไมเสียคา
บัตรเขาชม สําหรับชาวตางชาต ิเสียคาบตัรเขา
ชมตามราคาบัตรรวมกับพิพิธภณัฑอื่น 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผูเขาชม จํานวน 
50,112 คน 

ไดรับอนมุัต ิไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจาย - 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 12) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
8 6.2 สานตอนโยบาย

งบประมาณกระตุน
เศรษฐกจิตามที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติไดจัดทํา
ไว โดยนําหลักการสําคัญ
ของการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่
ใหความสําคัญในการบรูณา
การงบประมาณและความ
พรอมในการดําเนินงาน 
รวมทั้งนําแหลงเงินอื่นมา
ประกอบการพจิารณาดวย 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ประหยัด ไมซ้ําซอน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจทีม่ีลักษณะไมยั่งยืน
หรือสรางภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกิน
ความจําเปน และแสดง
รายการลงทุนในระดับ 

 29 มิ.ย.53 
และ  
8 พ.ย. 54 

เห็นชอบให ธอท.ดําเนินงานตาม
โครงการสินเชือ่สงเสริมผูประกอบ
อาชีพใหบริการสาธารณะในพ้ืนที่ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
ตั้งแต 19 กรกฎาคม 2553 ถึง 
30 มิถุนายน 2554 
ขยายระยะเวลารับคาํขอสินเชื่อ
โครงการสินเชื่อสงเสริมผูประกอบ
อาชีพรถสาธารณะในพื้นที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใตถึง  
30 มิถุนายน 2555 

แผนงาน: บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคใหเกิดความยั่งยืน 
โครงการสินเชื่อสงเสริมผูประกอบอาชีพ 
รถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (2) 
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
2,273.50 ลานบาท จํานวนบัญชี 2,687 ราย 
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
- สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหผูประกอบการ

ใหบริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

- เพิ่มผลิตภัณฑมวลรวม(GDP) รวมทั้งเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที ่

- เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในพื้นที่ ใหมี
ความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น   

- เปนโครงการเพื่อลดตนทุนทางการเงินใหแกผู
ประกอบอาชีพ 

อุปสรรค:  
- ภัยธรรมชาติที่เกิดตอเนื่องตั้งแตปลายป 2553 

ถึงปลายป 2554 ที่เกิดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศกระทบถึงประเทศผูผลิตชิ้นสวน
อะไหลรถยนตและการสงมอบรถตามตองการ 

- ปม NGV มีไมเพียงพอกับปริมาณรถ มีเพียงใน 
อ.หาดใหญ 

งบประมาณที่ตอง
ชดเชยทั้งสิ้น 
515.00 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2555 
จํานวน 115.80 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2556 
93.4849 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2557 
68.0266 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2558 
8.0064 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2559 
29.07 ลานบาท 
รวมทั้งสิ้น 314.39 
ลานบาท 
กรอบวงเงินคงเหลือ 
200.61 ลานบาท 
ทั้งนี้ การรับรูรายได
คาชดเชยตนทุนจะรับรู
ตามผลประกอบการที่
เกิดขึน้จริงซึ่งอาจจะ
นอยกวาหรือเทากับ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 13) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 จังหวัดเพื่อแสดงความ
โปรงใส เปนธรรม และไม
เลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับ
การเพิม่ประสิทธภิาพการ
เบิกจายงบประมาณตั้งแต
ระดับกระทรวงจนถึงระดับ
ทองถิ่น เพื่อชวยสรางงาน
และกระตุนการบริโภค โดย
จะจัดใหมีระบบและกลไก
ในการติดตามตรวจสอบ
ไมใหมีการใชจายทีสู่ญเปลา 

 29 พ.ย.54 อนุมัติแผนยกระดบัความเปนอยู
ของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่
พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ป 2555-2559 จํานวน 12 
โครงการ  

แผนงาน : 
- การแกปญหาความยากจน  
- การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
- การบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการที่ไดรับเงินชดเชย(4) 
1. โครงการสินเชื่อรากหญา  
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
227.29 ลานบาท จํานวนบัญชี 5,178 ราย 
2. โครงการสินเชื่อหาบเร แผงลอย และอาชีพอสิระ  
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
470.77 ลานบาท จํานวนบัญชี 8,221 ราย 
3. โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ   
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
13.70 ลานบาท จํานวนบญัชี 198 ราย 
4. โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย  
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อ 5.40  
ลานบาท จํานวนบัญช ี14 ราย 
5. โครงการรีไฟแนนซหนี้นอกระบบในการ
ประกอบอาชีพ  
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 9.08 
ลานบาท จํานวนบัญช ี102 ราย 
6. โครงการวิสาหกิจชุมชน   
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 0.50 
ลานบาท จํานวนบัญช ี3 ราย 

งบประมาณที่ตอง
ชดเชยทั้งสิ้น  
550.00 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2556 
14.0744 ลานบาท 
ปงบประมาณ 2557 
141.5485  
ลานบาท 
รวมทั้งสิ้น 
155.6229  
ลานบาท 
กรอบวงเงินคงเหลือ 
394.3771  
ลานบาท 
ทั้งนี้  การรับรูรายได
คาชดเชยตนทุน   
จะรับรูตามผล
ประกอบการ 
ทีเ่กิดขึ้นจริง  
ซึ่งอาจจะนอยกวา 
หรือ เทากับ
งบประมาณที่ไดรับ
อนุมัต ิ

ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 14) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

7. โครงการสินเชื่อเครื่องแตงกายมุสลิม   
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
62.70 ลานบาท จํานวนบญัช ี1,071  ราย 
8. โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายยอย 
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม.
165.79 ลานบาท จํานวนบัญช ี2,936 ราย 
9. โครงการสินเชื่อเพื่อชําระหนี้นอกระบบ 
ผลการดําเนินการ ยอดอนุมัติสินเชื่อไมมี  
จํานวนบัญชีไมม ี
10. โครงการสินเชื่อเพ่ือธุรกจิสหกรณ 
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
27.75 ลานบาท จํานวนบญัช ี2 บัญช ี
11. โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
187.40 ลานบาท จํานวนบัญช ี14 บัญช ี
12. โครงการสินเชื่อบุคคลากรทางการศึกษา 
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อ 9.02  
ลานบาท จํานวนบัญช ี81 บัญช ี

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงบเบิกจาย 
เพื่อการลงทุน (สวนราชการ) (3) 
ผลการดําเนินงาน : การเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณภาครัฐเปนเรื่องเรงดวน ที่ คสช. ให
ความสําคัญ โดยเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายจายลงทุน รอย
ละ 87.00 ภาพรวม รอยละ 96.00 ขอมูล ณ วันที่ 

 นางธัชดา  
จิตมหาวงศ 
ผูอํานวยการกอง
บริหาร 
การรับ – จายเงิน
ภาครัฐ  
โทร. 02-127-



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 15) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

22 กันยายน 2560 มีการเบิกจายแลว จํานวน 
2,549,943 ลานบาท หรือรอยละ 93.3 ของวงเงิน
งบประมาณ จํานวน 2,733,000 ลานบาท แบงเปน  

1. รายจายประจํา จํานวน 2,203,385 ลานบาท 
หรือรอยละ 100.9 ของวงเงินงบประมาณจํานวน 
2,184,128 ลานบาท 

2. รายจายลงทุน จํานวน 346,559 ลานบาท หรือ
รอยละ 63.1 ของวงเงินงบประมาณจํานวน 548,872 
ลานบาท 

7000  
ตอ 6331 
 

9 6.3 กระตุนการลงทุน
ดวยการเรงพิจารณา
โครงการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว และนําโครงการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทที่มีผลตอบแทนดี 
เชน โครงการขนสง
มวลชนใน
กรุงเทพมหานคร มา
จัดทําเปนโครงการลงทุน
รวมกับเอกชนซึ่งจะชวย
สรางบรรยากาศการลงทุน

   โครงการบริการ Clearing and Settlement 
บัตร Easy Pass ระหวางกรมทางหลวงกับการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย(2) 
ผลการดําเนินงาน :  

1. ธนาคารดําเนินการเพื่อใหบริการกับกรมทาง
หลวง ซึ่งธนาคารเปน Outsource ในโครงการ
บริหารจัดการระบบเก็บคาธรรมเนียมผานทาง
อัตโนมัติ (M Pass) ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการธนาคารอนุมัติใหดําเนิน
โครงการฯ และธนาคารไดนําสงแผนการ
ดําเนินงาน (Timeline) ใหกับกรมทางหลวงแลว 

1.2 กรมทางหลวงลงนามในรางขอบเขตงาน 
(TOR) สัญญาจัดซื้อจัดจาง และ ขอตกลง MOU 
กับธนาคารแลว 

1.3 ธปท. อนุมัติใหธนาคารดําเนนิโครงการ 
M Pass แลว 

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
กรมทางหลวงและ
การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 16) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ที่ดีทั้งในวงการกอสราง 
วงการอสังหาริมทรัพย 
และตลาดการเงิน  

1.4 ดําเนินงานรวมกับบริษัทที่ปรกึษา
ภายนอก เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการ และได
เชื่อมตอระบบฯ กับกรมทางหลวงทั้งหมดแลว 

1.5 ธนาคารเปดใหบริการสมัครใชบัตร M-
Pass แลว ทั้งน้ี ตั้งแตเริ่มโครงการวันที่ 7 ก.ค. 
58 ถึง 31 ก.ค. 60 มียอดสมัครใชบัตร M-Pass 
115,552 ใบ จํานวนเงินผานทาง 672.76 ลาน
บาท จํานวนเงินคงคาง 66.67 ลานบาท 

1.6 กรมทางหลวงลงนามในสัญญาจาง ป 60 
กับธนาคารแลว โดยธนาคารมีขอบเขตการ
ใหบริการกับกรมทางหลวง เพิ่มเตมิ ในกรณีที่
ระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัต ิเปดใหผูใชบริการ
ขับรถผานทางระหวางหนวยงานกรมทางหลวง 
และการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 

2. ธนาคารฯ กรมทางหลวง และการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ดําเนินการรวมกัน 3 หนวยงาน ดังนี้ 

2.1 รวมลงนามขอตกลง MOU เพื่อศึกษาและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบัตร Easy Pass และ
บัตร M Pass แลว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 58 

2.2 รวมดําเนนิการศึกษาระบบการรับสงขอมูล 
เพื่อใหผูใชบริการฯ ใชบัตร M Pass ของ ทล. หรือ
บัตร Easy Pass ของ กทพ. ขับรถผานทางระหวางกนั
ได โดยไดทดสอบดานเทคนคิในการสงขอมูลการวิ่ง
ผานทางครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 แลวเสร็จ 

2.3 รวมดําเนินการสรุปผลการศกึษาดาน



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 17) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เทคนิคฯ (ตามขอ 2.2) และดานการเงิน โดย
ธนาคารเปนผูสรุปผลฯ ดานการเงนิ เพื่อให 2 
หนวยงาน (ทล. และ กทพ.) นําสรุปผลฯ ดังกลาว 
ไปดําเนินการจดัซื้อจัดจางและพัฒนาการเชื่อมตอ
ระบบงาน โดยไดตรวจทาน/แกไขรายงานสรุปผลฯ 
และนําเสนอตอกระทรวงคมนาคมแลว ปจจุบัน
กระทรวงคมนาคม อยูระหวางพิจารณาอนุมัติการ
ดําเนินโครงการฯ แลว 

2.4 ทล. และ กทพ. เตรียมลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือเพื่อเชื่อมตอระบบบัตร Easy 
Pass และบัตร M-Pass ภายใตระบบเก็บคาผาน
ทางอัตโนมัติ โดยธนาคารจะรวมลงนามเปนพยาน
และคาดวาจะเปดใหบริการได ในวันที่ 31 ต.ค. 59 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

  โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุสถานขีนสงหมอชิต(1) 

ผลการดําเนินงาน :  
- อยูระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจราง

สัญญากอสรางและบริหารโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานี
ขนสงหมอชิต 

- คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนิน
โครงการ ครั้งที่ 2/2560 

ไดรับอนมุัต ิ- 
เบิกจาย - 
 

นางสาวชุติมา  
ศรีปราชญ  
ผูอํานวยการ 
สํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร  
กรมธนารักษ 
โทร 0 2618 6328 
Email : 
csriprajaya 
@yahoo.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 18) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษี
รอยชักสาม  
ผลการดําเนินงาน ประชุมเจรจาหารือกับกิจการ
รวมคาอยางตอเนื่องเพื่อพิจารณาประเด็นการแกไข
สัญญาและปญหาการดําเนินโครงการพัฒนาที่ราช
พัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีรอยชักสาม ปจจุบันไดขอ
ยุติแลว 6 ประเด็น ไดแก ระยะเวลากอสราง 
แนวทางการกอสรางอาคารชดเชย First Right 
การเปลี่ยนแปลงผูรวมทุน การแกไขแบบอาคารยก
กรรมสิทธิ์ ระยะเวลาดําเนินโครงการ และยัง
คงเหลือเรื่องอัตราคาเชา 

ไดรับอนมุัติ - 
เบิกจาย - 

นางศุกรศิริ  
บุญญเศรษฐ 
ผูอํานวยการ 
สํานักพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพ 
ที่ราชพัสด ุ
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2279 
7032 
Email : suksiribo 
@treasury.go  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการพัฒนาพื้นที่ดินของการรถไฟแหง
ประเทศไทย บริเวณยานโรงงานมักกะสัน  
ผลการดําเนินงาน :  

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (คนร.) ไดมี
มติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2560 ให รฟท. ดําเนินโครงการตางๆ 
ใหเปนไปตามกําหนดการ และผลกัดันใหมีการ
บริหารทรัพยสิน (ท่ีดิน) ของ รฟท. ใหชัดเจนและ
เปนรูปธรรม เพื่อชวยแกไขปญหาหนี้คงคาง
ทั้งหมดได 

 
 
 

ไดรับอนมุัต ิ- 
เบิกจาย - 
 

นางสาวอมรรัตน 
กล่ําพลบ 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร  
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2618 
6328 
Email : rtptt 
@treasury.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 19) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

10 6.4 ดูแลเกษตรกรใหมี
รายไดทีเ่หมาะสมดวย
วิธีการตาง ๆ  เชน การลด
ตนทุนการผลิต การ
ชวยเหลือในเรื่องปจจัยการ
ผลิตอยางทั่วถึง การ
ชวยเหลือเกษตรกรรายยอย 
ตลอดจนถึงการใชกลไก
ตลาดดูแลราคาสินคาเกษตร
ประเภททีร่าคาต่ําผิดปกติ
ใหสูงขึ้นตามสมควร 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 

  แผนยาสูบไทยไรคอรัปชั่น 
เปาหมาย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสป 
๒๕๕๙  โดยประเมินตนเองตามเกณฑ ปปช. ไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐ 
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินงานตามแผนยาสูบไทยไร
คอรรัปชั่น มีรายละเอียด ดังนี ้

๑. จัดทําโปสเตอรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ประชาสัมพันธเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสฯ 
และประชาสัมพันธเสียงตามสายเกี่ยวกับสโลแกน ที่ชนะ
การประกวดการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน  

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของโรงงานยาสูบ โดยการประเมินตนเองตาม
เกณฑ ป.ป.ช. ป ๒๕๖๐ ดังนี ้

- ดัชนีความโปรงใส จํานวน  ๘๓.๖๙  คะแนน 
- ดัชนคีวามพรอมรับผิด จํานวน  ๙๒.๔๓  คะแนน 
- ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน    
  จํานวน  ๙๙.๑๑  คะแนน 
- ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร จํานวน  ๙๐.๓๙    
  คะแนน 
- คุณธรรมในการทํางานของหนวยงาน จํานวน  

๗๘.๓๕  คะแนน 
  รวมเปน ๘๘.๗๗  คะแนน 
๓. เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองตามเกณฑ 

ป.ป.ช. กับผลการประเมินโดย ป.ป.ช. ป ๒๕๕๙ 

- โรงงานยาสูบ 
โทร ๐-๒๒๒๙-
๑๗๙๗ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 20) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ดัชนี 
โดยตนเองตาม
เกณฑ ป.ป.ช. 

โดย ป.ป.ช. 

(๑) ความโปรงใส ๗๘.๐๐ ๘๓.๕๓ 
(๒) ความพรอมรับผิด ๙๑.๗๕ ๗๘.๔๐ 
(๓) ความปลอดจาก
ก า ร ทุ จ ริ ต ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน       

๙๗.๘๘ ๙๘.๒๐ 

(๔) วัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร 

๗๘.๘๓ ๗๗.๙๐ 

(๕) คุ ณ ธรรมในการ
ทํางานของหนวยงาน 

๗๒.๐๘ ๖๙.๗๗ 

คะแนน ITA ในภาพรวม ๘๓.๙๒ ๘๒.๔๖ 

๔. นายไพรัช  สะอาดจิตต หัวหนากองพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ฝายวางแผนการผลิต ไดรับประกาศเกยีรติ
คุณ “บุคคลตนแบบ” ดานการมีสวนรวมสงเสริมธรร
มาภิบาล และตอตานการทุจริตในองคกร ประจําป 
๒๕๖๐ จากสํานักงาน ป.ป.ช. ในวันจันทรที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๐ 

๕. ตัวแทนคณะอนุทํางานสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของโรงงานยาสูบ ไดเขารวม
กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตในหนวยงานรัฐวสิาหกิจ (ศปท.) ใน
วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกจิกรรมติดตาม
ความคืบหนาในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริตในหนวยงานรัฐวสิาหกิจ (ศปท.) ในวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๐ ไดรับคําแนะนําโดยใหมีกระบวนการ
ตอตานการทุจรติในหนวยงาน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 21) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

   ๒๔ ธ.ค. 
๓๔ 

ครม.มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ฝายเศรษฐกิจที่มีมติเห็นชอบใน
หลักการยายโรงงานยาสูบ 

แผนการสงมอบพื้นที่  
เปาหมาย : เพื่อใหการดําเนินการกอสรางสวนปา “เบญจกิติ” 
สวนที่ ๒ เฟสที ่๒ เปนไปตามแผนงานโครงการ และแลว
เสร็จทันวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ผลการดําเนินงาน :  
1. โครงการกอสรางสวนปา “เบญจกิติ” สวนที่ 

๒ เฟสที่ ๑ เสร็จเรียบรอยตามแผนงานโครงการ 
๑๐๐% 

๒. โรงงานยาสูบไดดําเนินการสงมอบพื้นที่สวนที่ 
๒ เฟสที่ ๒.๑ พื้นที่ประมาณ ๓๗ ไร ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ ใหกรมธนารักษเรียบรอยแลว ใน
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

๓. คณะทํางานบริหารจัดการคืนพื้นที่และยาย
โรงงานผลิตยาสูบ มีบันทึกใหฝายวิศวกรรมและ
พัฒนา ดําเนินการพิจารณาอาคารที่มีผลกระทบกับ
การสงมอบพื้นที่สวนที่ ๒ เพสที่ ๒.๒ 

- โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 
โทร ๐-๒๒๒๙-
๑๗๙๗ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและ ระบบโลจิ
สติกส 

๒๔/๑๒/
๓๔ 

ครม.มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ฝายเศรษฐกิจที่มีมติเห็นชอบใน
หลักการยายโรงงานยาสูบ 

แผนการยายโรงงานผลิตยาสูบ 
เปาหมาย : สามารถสงมอบเครื่องจักรและ
อุปกรณฯ แลวเสร็จ ๓ สัญญา ภายในป ๒๕๖๐ 
และอีก ๒ สัญญาภายในป ๒๕๖๑  
ผลการดําเนินงาน :  
   1. บริษัทดําเนินการจัดสงชิ้นสวนและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตบหุรี ่

- ดานกระบวนการผลิตยาเสน 

- 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 
โทร ๐-๒๒๒๙-
๑๗๙๗ 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 22) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

(สัญญา M-๐๑/๑) 
- ดานกระบวนการผลิตยาเสนพอง 

(สัญญา M-๐๑/๒) 
- ดานกระบวนการมวน 

(สัญญา M-๐๒/๑) 
- ดานกระบวนการผลิตกนกรอง 

(สัญญา M-๐๒/๓) 
   ๒. อยูระหวางเตรียมการทดสอบ 
QUALIFICATION TEST ดานกระบวนการผลิตยา
เสนพอง (สัญญา M-๐๑/๒) 

  
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ ยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย และ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การ
สรางความเปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

- - แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลโรงพยาบาล 
เปาหมาย : โรงงานยาสูบกําหนดยุทธศาสตรใหมี
การพัฒนาโรงพยาบาลดังนี ้

๑. เปนโรงพยาบาลทั่วไประดับทุติยภูมิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผูสูงอาย ุ

๒. มีศูนยเฉพาะโรค คือ 
- ศูนยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและ

โรคที่เกิดจากบุหรีเ่พื่อดูแลผูปวยทีเ่จ็บปวยจาก
การสูบบุหรี่ทั้งหมด เชน ไอเรื้อรัง ถุงลมปอดโปง
พอง รวมไปถึงโรคของอวัยวะอื่นที่เกิดจากบุหรี่ 
เชน หลอดเลือด หัวใจ สมอง และทําการวิจัย
เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากบุหรี่ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ใหปลอดภัยสําหรับผูบริโภคมากขึ้น 

- ศูนยเฉพาะโรคอื่นๆ เชน ศูนยตา ไต ขอ 

๒๕๒.๗๖ 
ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 

โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 
โทร ๐-๒๒๒๙-
๑๗๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 23) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

สองกลอง 
๓. มีศูนยสุขภาพและการฟนฟูที่ทันสมัย 

ผลการดําเนินงาน :  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ไดพิจารณาแผนพัฒนาโรงพยาบาลของ
ฝายการแพทย ดังนี้  

  ๑. อนุมัติปรับปรุงงบลงทุนประจําป ๒๕๖๐  โดย
อนุมัติแผนใหมจํานวน ๑ แผน วงเงินลงทุนรวม ๒๓๑.๗๖ 
ลานบาท ระยะเวลา ๓ ป (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) มีวงเงินใน
ป ๒๕๖๐ ประกอบดวยวงเงินดําเนินการ จํานวน ๑๒.๖๙ 
ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน จํานวน ๑๑.๒๖ ลาน
บาท  เพื่อปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ใหสามารถใช
ประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูเดิมไดเต็มศักยภาพและไม
เปนภาระทางดานการเงินในภาพรวมขององคกร จัดหา
เครื่องมือและอุปกรณแพทยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการโดยไมไดเปนการขยายขอบเขต
ทางกายภาพของโรงพยาบาลโรงงานยาสูบฯ เพิ่มเติมไปจาก
เดิม เนื่องจากโรงพยาบาลโรงงานยาสูบฯ มีวัตถุประสงค
จัดตั้งเพื่อเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล จึงให
ความสําคัญแกพนักงานยาสูบเปนอันดับแรก 

  ๒. งบลงทุนของป ๒๕๖๑ จะปรับเพิ่มวงเงินของ
แผนพัฒนาโรงพยาบาล ประกอบดวยวงเงินดําเนินการ 
จํานวน ๑๙๑.๗๐ ลานบาท และวงเงินเบิกจาย จํานวน 
๗๕.๐๔ ลานบาท ตามที่ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจไดขอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผนวกเพิ่มไวในกรอบ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 24) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

งบประมาณลงทุนประจําป ๒๕๖๑ ในคราวประชุม
อนุกรรมการพจิารณางบลงทุนประจําป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  ๓. งบลงทุนตามแผนพัฒนาโรงพยาบาล
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามวงเงินเบิกจาย
ลงทุน ๑๑.๒๖ ลานบาท ไดจายเงินตามสัญญา
เรียบรอยแลว ๑๐.๙๓ ลานบาท 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2 ก.ค. 57 1. เห็นชอบหลักเกณฑโครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสราง
มูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดย
เปาหมายสนับสนุนสินเชื่อแก
สหกรณภาคการเกษตรและกลุม
เกษตรกร เพื่อรวบรวมขาวเปลือก
เพื่อการจําหนาย และเพื่อการแปร
รูป รวมเปนวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น 
20,000 ลานบาท ประกอบดวย 

1.1) สนับสนุนสินเชื่อแก
สหกรณภาคการเกษตรและกลุม
เกษตรกร เพื่อรวบรวมขาวเปลือก 
เพื่อการจําหนาย จํานวน 3-4  
ลานตันขาวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 
18,000 ลานบาท  

1.2) สนับสนุนสินเชื่อแก
สหกรณภาคการเกษตรและกลุม

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร (20,000 ลานบาท)(2) 
ผลการดําเนินงาน : ยื่นขอกูเงินจํานวน  392 แหง 
วงเงิน 13,714.81 ลานบาท อนุมัติวงเงินกู 
318 แหง  วงเงิน 12,030.12 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ 87.72 ของจํานวนเงินที่สถาบัน
เกษตรกรแสดงความประสงคขอกู) จายเงินกู  
316 แหง วงเงิน 10,837.32 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค :  

1. สถาบันเกษตรกรยังไมมีเครื่องชั่งขนาดใหญ 
2. สถาบันเกษตรกรไมมีลานรวบรวมและโกดังเก็บ 

ไดรบังบประมาณใน
เดือน ธ.ค. 57 
จํานวน 356.2500 
ลานบาท 
และเดือน ก.พ. 58 
จํานวน 200  
ลานบาท 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและ 
กลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02 558 
6100 ตอ 8452 
Email: 
Baacstrategy 
@gmail.com 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 25) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เกษตรกร เพื่อรวบรวมขาวเปลือก 
เก็บไวเพื่อการแปรรูปจํานวน 
400,000 ตันขาวเปลือก วงเงิน
สินเชื่อ 2,000 ลานบาท 

2. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม  2557 - 30 กันยายน 2558   

3. อนุมัติในหลักการงบประมาณ
ในการดําเนินการภายในกรอบวงเงิน
ไมเกิน 700 ลานบาท (วงเงิน
ชดเชยดอกเบี้ย 600 ลานบาท คา
เบี้ยประกันภัยและคาบริหาร
โครงการ 100 ลานบาท) 

4. ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และป
ตอๆ ไป ตามความจําเปนและความ
เหมาะสมและขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณตามขั้นตอนตอไป 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน

14 
มิถุนายน 

59 

     1. กลุมเปาหมาย คือ 
สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบดวย 
สหกรณ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพ่ือ
รวบรวมขาวเปลือกเพื่อ 
การจําหนาย และ/หรือ เพื่อการ

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสราง
มูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปการผลิต 
2559/60(4) 
ผลการดําเนินงาน 

ธ.ก.ส. ดําเนินการจายสินเชื่อแกสหกรณ
การเกษตร และกลุมวิสาหกิจชุมชน แลว 283 

จะขอจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

นายณรงค  
สวรรคโพธิ์พันธุ 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 26) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ระบบ แปรรูปประมาณ 2.5 ลานตัน  
     2. วงเงินสินเชื่อรวม 
12,500 ลานบาท  
     3. อัตราดอกเบี้ย MLR-1 (ณ 
วันที่ 14 มิ.ย. 59 MLR เทากับ
รอยละ 5 ตอป) โดย
กลุมเปาหมายรับภาระดอกเบี้ย
รอยละ 1 ตอป และรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป 
ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน วงเงิน
งบประมาณ 406.25 ลานบาท 
จําแนกเปน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 
375 ลานบาท คาเบี้ยประกันภัย
และคาบริหารจัดการโครงการ 
31.25 ลานบาท 
     4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 
กันยายน 2560 

แหง จํานวนจายสินเชื่อ 11,487.84 ลานบาท 
ปริมาณขาวเปลือก 1,634,831.17 ตัน 

การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
narong7222 
@yahoo.com 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน

21 
มิถุนายน 
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เห็นชอบในหลักการมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกร ผูปลูกขาว ป
การผลิต 2559/60 ดานการเงิน 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้    
     - โครงการพักชําระหนีต้นเงิน
และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผูปลูก

โครงการพักชําระหนี้ตนเงินและลดดอกเบี้ย
เกษตรกรผูปลูกขาว ป 2559/60(4) 
ผลการดําเนินงาน  
       จํานวนเกษตรกรไดรับสิทธิ์เขารวมโครงการ 
จํานวน 1,397,955 ราย  ตนเงินคงเปนหนี้ 
121,266.13 ลานบาท 

จะขอจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

นายณรงค  
สวรรคโพธิ์พันธุ 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและ 
กลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 27) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ระบบ ขาว ป 2559/60 โดยใหความ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวที่
เปนลูกคา ธ.ก.ส. ณ 31 
พฤษภาคม 2559 และมีหนี้เงินกู
ไมเกิน 500,000 บาท หรือ
จํานวนเกษตรกรประมาณ 2 ลาน
ราย (ตนเงินกูรวมประมาณ 
180,000 ลานบาท)  โดยพัก
ชําระตนเงินใหแกเกษตรกร ดวย
วิธีการเลื่อนกําหนดชําระคืนตน
เงินเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแต 1 
กรกฎาคม 2559 ถึง 30 
มิถุนายน 2561 และลดดอกเบีย้
เงินกูรอยละ 3 ตอป ทั้งนี้ รัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร รอยละ 
1.50 ตอป ธ.ก.ส. รับภาระรอยละ 
1.5 ตอป วงเงินงบประมาณรวม 
5,400 ลานบาท 

       ณ 31 ก.ค. 2560 มีจํานวนลูกคาคงเหลือ 
1,057,246 ราย 1,365,334 สัญญา ตนเงินคง
เปนหนี้ 90,709.38 ลานบาท 

การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
narong7222 
@yahoo.com 

 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน

31 
พฤษภาคม 

2559 

     1. กลุมเปาหมาย คือ 
สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร 
และกลุมวิสาหกิจชุมชน ที่ผาน
ความเห็นชอบจากกรมสงเสริม
การเกษตร จํานวน 426 กลุม 
วงเงินกูกลุมละไมเกิน 5 ลานบาท  

โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหกลุมชาวนาผูผลิต
ขาวแบบแปลงใหญ ปการผลิต 2559/60(4) 
ผลการดําเนินงาน : 
  - ธ.ก.ส. จายสินเชื่อ จํานวนเงิน 133.55 ลาน
บาท รวม 53 กลุม จําแนกเปน 
  - สหกรณการเกษตร 6 กลุม จํานวนเงิน 27.46 

จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

นายชัพพ  
คงมนต 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 28) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ระบบ      2. วงเงินสินเชื่อ รวม 
2,130 ลานบาท 
     3. อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.51 
โดยกลุมเปาหมายรับภาระดอกเบี้ย
รอยละ 0.01 ตอป และรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3.50 ตอป 
เปนระยะเวลา  
12 เดือน นับแตวันรับเงินกูแตไม
เกินวันที่ 31 มกราคม 2561 
     4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 
– 31 มกราคม 2561 
     ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559ไดยกเลิก
โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหกลุม
ชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ 
ป 2559/60  

ลานบาท 
  - กลุมเกษตรกร 10 กลุม จํานวนเงิน 20.36 
ลานบาท 
  - กลุมวิสาหกิจชุมชน 37 กลุม จํานวนเงิน 
85.73 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค :  ระยะเวลาการจัดตั้งกลุมนอยกวา 
3 เดือน ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 
นอกจากนี้คณะกรรมการกลุมชาวนาผูผลิตขาวแบบ
นาแปลงใหญ ไดใหขอสังเกตวา ในฐานะผูกูเงินตาม
โครงการดังกลาวจะตองเปนผูรับภาระหนี้สินที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงจําเปนตองบริหารงานในกลุม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด จนเกิดผลงานเปนที่
ประจักษตอสมาชิก รวมทั้งเปนการสรางความ
เชื่อมั่นในการบริหารงานภายในกลุม จากนั้น จึง
ขอรับบริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ตอไป 
หมายเหต ุ: โครงการดังกลาวดําเนินการแลวเสร็จ 
จึงขอยุติการรายงานตั้งแต 31 มกราคม 2560 

สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
chabkongmon 
@gmail.com   

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ 

21 
มิถุนายน 
2559  

 
12 

กรกฎาคม 
2559 

1. กลุมเปาหมาย คือ 
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 
2559/60   

2. ประโยชนที่กลุมเปาหมาย
ไดรับ ชวยเหลือตนทุนการผลิตไรละ 
1,000 บาท รายละไมเกิน 10 ไร  

3. วงเงินงบประมาณ รวม 

โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแก
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60(4) 
ผลการดําเนินงาน 
(ขอยุติการรายงานตั้งแต 31 มีนาคม 2560) 

โอนเงินใหเกษตรกรแลว จํานวน 3.87 ลานราย  
พื้นที่ 32.17 ลานไร จาํนวนเงิน 32,170.84 
ลานบาท 

จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

นายณรงค  
สวรรคโพธิ์พันธุ 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 29) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 
17  

สิงหาคม 
2559 

 
1 

พฤศจิกายน 
2559 

37,860.25 ลานบาท และ
ชดเชยตนทุนเงิน ธ.ก.ส. ในอัตรา
ดอกเบี้ย FDR+1 (ณ วันที่ 17 
ส.ค. 59 อัตรา FDR เทากับรอย
ละ 1.225 ตอป) 

4. ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
- 31 ตุลาคม 2559 ยกเวน
ภาคใตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 

ทั้งน้ี มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให
ขยายกรอบระยะเวลาดําเนิน
โครงการ เปนวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 และพื้นที่ภาคใตเปนวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2560 

 โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
narong7222 
@yahoo.com 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

26 
สิงหาคม 
2557 
และ 
29  

มีนาคม 
2559 

 

1. โครงการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รวบรวมยาง 10,000 ลานบาท 
     1.1 กลุมเปาหมาย สหกรณ
และกลุมเกษตรกรที่ดําเนินการ
รวบรวมหรือรับซื้อยางพารา
จํานวนประมาณ 700 แหง  
     1.2 วงเงินสินเชื่อ รวม 
10,000 ลานบาท 

แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ(4) 
มีโครงการที่เกี่ยวของกับ ธ.ก.ส. 2 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 10,000 ลานบาท 
(ขอยุติการรายงานตั้งแต 31 พฤษภาคม 
2560) 
ผลการดําเนินงาน : อนุมัติเงินกู 381 แหง วงเงินที่
อนุมัติ 5,014.27 ลานบาท 

2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร

 
 
ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
145.4532  
ลานบาท 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02 558 
6100 ตอ 8452 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 30) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     1.3 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 1 
ตอป โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 
คาเบี้ยประกันภัย และคาบริหาร
โครงการ กรอบวงเงินงบประมาณ
รวมที่ขอรับการสนับสนุน 350 
ลานบาท (คาชดเชยดอกเบีย้ 300 
ลานบาท คาประกันวินาศภัยและ
บริหารโครงการ 50 ลานบาท) 
     1.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
2557 ถึง 31 มีนาคม 2559 
     ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวนัที่ 29 
มีนาคม 2559 ไดขยายระยะเวลา
เปนไมเกิน วันที่ 31 มีนาคม 2560 
2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
สถาบันเกษตรกรแปรรูป
ยางพารา 5,000 ลานบาท 
     2.1 กลุมเปาหมาย สหกรณ
และกลุมเกษตรกรเพื่อดําเนินการ
แปรรูปยางพารา 
     2.2 วงเงินสินเชื่อ รวม 
5,000 ลานบาท 
       2.2.1 เพื่อการลงทุน วงเงิน 
3,500 ลานบาท  
        2.2.2 เพื่อใชเปนทุน

แปรรูปยางพารา 5,000 ลานบาท 
ผลการดําเนินงาน : อนุมัติเงินกูจํานวน 168 แหง 
วงเงินอนุมัติ 1,775.01 ลานบาท 

 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จํานวน 
132.3967  
ลานบาท 
และในป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 
ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย 
 

Email:  
Baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 31) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

หมุนเวียน วงเงิน 1,500 ลานบาท 
     ทั้งนี ้รัฐบาลและกองทุน
พัฒนาสหกรณสนับสนุนดอกเบีย้
ใหสถาบัน 1,088.25 ลานบาท 
     2.3. ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
2557 - 31 สิงหาคม 2567 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

21 ตุลาคม 
2557 

      1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
การดําเนินงาน โครงการชดเชยรายได
แกเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติครั้งที่ 3/2557  
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 
      2. สนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกร
ชาวสวนยางรายยอยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริมดานการเกษตรหรือ
เกี่ยวเนื่องการเกษตร ตามศักยภาพของ
ตนเอง และตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มรายได วงเงินสินเชื่อเปนไป
ตามแผนการผลิตของเกษตรกร 
ครัวเรือนละไมเกิน 100,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป 
เปาหมายเกษตรกร 100,000 ครัวเรือน 
      3. ใชสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จํานวน 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
รายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม(4) 
  1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ไดมีมติการประชุมครั้ง
ที่ 14/2558 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 ให
ความเห็นชอบให ธ.ก.ส. สนับสนนุสินเชื่อโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม ภายใตแนวทางการ
พัฒนายางพาราทั้งระบบ ปการผลิต 2558/59 
โดยขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมที่
คณะกรรมการเห็นชอบไวแลวอีกจํานวน 5,000 
ลานบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. ใน
อัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2559 
- 2562) เปนเงิน 600 ลานบาท ทั้งน้ี รัฐบาลจะ
จายชดเชยดอกเบีย้ใหกับ ธ.ก.ส. ตามวงเงินและ
ระยะเวลากูของเกษตรกรตามภาระที่เกิดขึ้นจริง 
  2. ประชาสัมพันธโครงการ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ธ.ก.ส.  สํานักงานสงเคราะหการทํา
สวนยาง (สกย.) และสภาเกษตรกร และรับสมัคร

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน  
264.5048  
ลานบาท 

นายนพดล  
นามสกุล :  
ศรีสรรค 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-
5586100 ตอ 
6296 
Email:  
baacstrategy@g
mail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 32) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

10,000 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 5 ตอป  (เกษตรกรรับภาระ
ดอกเบี้ยรอยละ 2 รัฐชดเชยดอกเบี้ย 
รอยละ 3) ระยะเวลาการชําระเงินกู 
ไมเกิน 5 ป  
      4. หากเกษตรกรไมสามารถชําระ 
เงินกูไดในเวลาที่กําหนด ให ธ.ก.ส. 
สามารถปรับเงื่อนไขการกูเงิน และการ
เรียกเก็บดอกเบี้ยไดตามขอบังคับและ
วิธีปฏิบัติของธนาคาร และให ธ.ก.ส. 
แยกบัญชีออกจากการดําเนินงานปกติ  
เปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ 
(Public Service Account : PSA) 

เกษตรกรรวมโครงการโดย สํานักงานเกษตรกรอําเภอ 
  3. อบรมใหความรูแกเกษตรกรในการวาง
แผนการผลิต/แผนธุรกิจ และใหเกษตรกรจดัทํา
แผนธุรกิจเสนอเจาหนาที่เกษตรอําเภอ 
  4. นําเสนอรายชื่อเกษตรกรตอคณะ
กรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการผลิต/
แผนธุรกิจก็จะเสนอ ธ.ก.ส. พิจารณาการใหสินเชื่อ 
  5. ธ.ก.ส. สอบสวนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ
ถายทอดความรูตามแผนการผลิต/แผนธุรกจิ แก
เกษตรกรที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อ 
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. จายสนิเชื่อแก
เกษตรกร จํานวน 131,871 ราย เปนเงิน 
12,026.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.18 
ของวงเงินสินเชื่อ 15,000 ลานบาท 
(ขอยุติการรายงานตั้งแต 31 ตุลาคม 2559) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2 ธันวาคม 
2557 
 

   1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสาํปะหลัง ป 
2557/58 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการมันสําปะหลัง 
(นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน 
2,760 ลานบาท โดยคาใชจาย
การดําเนินงานของภาครัฐ วงเงิน 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการชะลอการเก็บ
เกี่ยวมันสําปะหลัง ปการผลิต 2557 /58 (4) 
  1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบริหาร
จัดการตลาดมันสาํปะหลังป 2557/58 เมื่อวันที่  
2 ธันวาคม 2557 
  2. ธ.ก.ส. จัดทําโครงการและขอความเห็นเกี่ยวกับ
โครงการจากสวนงานทีเ่กี่ยวของเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.57 
  3. ผูจัดการ ธ.ก.ส. เห็นชอบโครงการและใหนําเสนอ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
0.1088 ลานบาท 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการ 
ฝายนโยบายและ
กลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 33) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

5 ลานบาท สําหรับคาชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรการระยะ
สั้นและระยะปานกลาง จํานวน 
2,755 ลานบาท ให ธ.ก.ส. เปน
ผูดําเนินการปลอยสินเชื่อ และเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ตามรายจายจริงที่เกิดขึ้นตอไป  
   2. วงเงินชดเชย 375 ลาน
บาท โดยใหเกษตรกรกูเงินจาก ธ.
ก.ส. ตามหลักเกณฑปกติ 
ระยะเวลาจายเงินกูตั้งแตธันวาคม 
2557 – มีนาคม 2558 เพื่อให
เกษตรกรมีรายไดไวใชจายระหวาง
ชะลอการเก็บเกี่ยว โดยภาครัฐ
ชดเชยดอกเบี้ยใหเกษตรกรใน
อัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 
6 เดือน (เริ่มธันวาคม 2557 แต
ไมเกินกันยายน 2558) วงเงินกู
รายละไมเกิน 50,000 บาท 
เปาหมายเกษตรกรจํานวน 
500,000 ราย วงเงินกู 
25,000 ลานบาท 
   3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อ
แกเกษตรกรและผูประกอบการตาม

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 57   
  4. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบใหดําเนิน
โครงการในการประชุมครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 57 
  5. ธ.ก.ส. จัดทําคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติสงใหสาขา
ดําเนินการ เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2558 และ
ซักซอมการดําเนินงานตามที่ไดประชุมหารอื
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกับกรมการ
คาภายในและผูแทนเกษตรกร เมือ่วันที่ 11 
มีนาคม 2558 
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. จายสินเชื่อใหเกษตรกร 
482 ราย จํานวนเงิน 18.70 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค :   
  1. มีเกษตรกรบางสวนขุดมันสําปะหลังขายกอน
เริ่มโครงการทําใหไมสามารถเขารวมโครงการได 
  2. ราคาหัวมันสําปะหลังสดในชวงดําเนิน
โครงการราคาเฉลี่ย 2.20 บาท/กก. ซึ่งเปนราคาที่
เกษตรกรพอใจและอยูได จึงตัดสนิใจไมเขารวม
โครงการ 

02-5586100 
ตอ 6296 
baacstrategy@g
mail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 34) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย  
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นดวย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2 ธันวาคม 
2557 
 

   1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสาํปะหลัง ป 
2557/58 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการมันสําปะหลัง 
(นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน 
2,760 ลานบาท โดยคาใชจาย
การดําเนินงานของภาครัฐ วงเงิน 
5 ลานบาท สําหรับคาชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรการระยะ
สั้นและระยะปานกลาง จํานวน 
2,755 ลานบาท ให ธ.ก.ส. เปน
ผูดําเนินการปลอยสินเชื่อ และ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปตามรายจายจริงที่เกิดขึ้น
ตอไป  
   2. วงเงินชดเชย 100 ลานบาท 
โดยสหกรณการเกษตร วสิาหกิจ
ชุมชน ผูประกอบการคา และผู
แปรรูปมันสําปะหลัง ขอกูเงินจาก
ธนาคารพาณิชยหรือ ธ.ก.ส. ตาม

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเพิ่มสภาพคลอง
ทางการคา (4) 
  คณะกรรมการธนาคารในการประชมุครั้งที่ 
18/2557 วันที่ 29 ธ.ค. 2557 มีมติให ธ.ก.ส.เขา
รวมโครงการ โดยมีเปาหมายสนับสนุนสินเชื่อแก 
สหกรณการเกษตร วสิาหกจิและผูประกอบการเพือ่
รวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากสมาชกิและเกษตรกร
ทั่วไป วงเงิน 2,200 ลานบาท 
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไปแลว 
2 ราย เปนเงิน 40 ลานบาท และไดรบัชําระหน้ี
เสร็จสิ้นแลว 
ปญหาอุปสรรค :  
  1. ขั้นตอนการจายเงินกูตองผานคณะอนุกรรมการ
จังหวัดและตองอนุมัติที่กรมการคาภายใน 
  2. การประชาสัมพันธโครงการลาชาไมทั่วถึง 
  3. สหกรณสวนใหญมีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอ 
  4. ราคามันฯโดยเฉลี่ยไมตกต่ํามากทําใหผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
0.3500 ลานบาท 
 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและ 
กลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
02-5586100 
ตอ 6296 
baacstrategy@g
mail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 35) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

หลักเกณฑปกติ ระยะเวลาการ
จายเงินกูตั้งแตธันวาคม 2557 – 
มีนาคม 2558 เพื่อเพิ่มสภาพ
คลองในการรวบรวมรับซื้อมัน
สําปะหลังจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น
โดยภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให
เกษตรกรในอัตรารอยละ 3 ตอป 
ระยะเวลาไมเกิน 4 เดือน (เริ่ม
ธันวาคม 2557 แตไมเกิน
กรกฎาคม 2558) วงเงินกู 
10,000 ลานบาท โดยกําหนด
กรอบวงเงินกูสําหรับผูประกอบการ
ขนาดเล็กวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท 
ขนาดกลางวงเงินไมเกิน 10ลาน
บาท และขนาดใหญวงเงินไมเกิน 
20 ลานบาท ทั้งนี้ผูประสงคขอรับ
การชดเชยจะตองทําแผนการรวบรวม
และเสนอขอรับจัดสรรวงเงินกูจาก
ธนาคารพาณิชย หรือ ธ.ก.ส. 
   3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อแก
เกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย 
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 36) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2 ธันวาคม 
2557 
 

   1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสําปะหลัง ป 
2557/58 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) 
ภายในกรอบวงเงิน 2,760 ลาน
บาท โดยคาใชจายการดําเนินงาน
ของภาครัฐ วงเงิน 5 ลานบาท 
สําหรับคาชดเชยดอกเบี้ยเงินกูตาม
มาตรการระยะสั้นและระยะปาน
กลาง จํานวน 2,755 ลานบาท ให 
ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการปลอย
สินเชื่อ และเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปตามรายจายจริงที่
เกิดขึ้นตอไป  
   2. วงเงินชดเชย 1,380 ลานบาท 
โดยใหเกษตรกรกูเงินจาก ธ.ก.ส. 
ตามหลักเกณฑปกติ ระยะเวลา
จายเงินกูตั้งแตมกราคม – 
ธันวาคม 2558 เพื่อพัฒนาการ
เพาะปลูกใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น 
ซึ่งจะทําใหตนทุนเฉลีย่ของ
เกษตรกรลดลง โดยภาครัฐชดเชย

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการ
เพาะปลูกมันสําปะหลัง (4) 
  1. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการตลาด
มันสําปะหลังป 2557/58 เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2557 
  2. ธ.ก.ส. จัดทําโครงการและขอความเห็นเกี่ยวกับ
โครงการจากสวนงานที่เกี่ยวของเมื่อวนัที่ 11 ธ.ค.57 
  3. ผูจัดการ ธ.ก.ส. เห็นชอบโครงการและใหนําเสนอ
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 
  4. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบใหดําเนิน
โครงการในการประชุมครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 57 
  5. ธ.ก.ส. จัดทําคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติสงใหสาขา
ดําเนินการ เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2558 และ
ซักซอมการดําเนินงาน ตามทีไ่ดประชุมหารือ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกับกรมการ
คาภายใน และผูแทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2558 
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแลว 
2,480 ราย จํานวน 293.37 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค : 
  1. การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด 
เปนเรื่องใหมและใชเงินทุนสูง เกษตรกรสวนใหญ
ไมมีความรูและประสบการณ ทําใหไมมั่นใจหาก

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
13.1874 ลานบาท 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
02-5586100 
ตอ 6296 
baacstrategy@g
mail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 37) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ดอกเบี้ยใหเกษตรกรในอัตรารอยละ 
3 ตอป ระยะเวลา 24 เดือน  
(เริ่มมกราคม 2558 แตไมเกิน
ธันวาคม 2560) วงเงินกูรายละ
ไมเกิน 230,000 บาท เปาหมาย
เกษตรกรจํานวน 100,000 ราย 
วงเงินกู 23,000 ลานบาท 
   3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อ 
แกเกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย 
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย 

ลงทุนเพาะปลูกดวยระบบน้ําหยดแลวจะสามารถ
ชวยใหผลผลิตมีคุณภาพหรือไดผลผลิตมากกวา
การเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน 
ซึ่งเปนการปลูกตามฤดูกาล อาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ
หรือน้ําฝนเปนหลัก ทําใหมีคาใชจายไมมากนัก 
  2. ในบางพื้นที่มีแหลงน้ําไมเพียงพอท่ีจะใชใน
ระบบน้ําหยดไดตลอดฤดูกาลผลิต ทําใหการลงทุน
วางระบบน้ําไมคุมคา 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2 ธันวาคม 
2557 
 

   1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสาํปะหลัง ป 
2557/58 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการมันสําปะหลัง 
(นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน 
2,760 ลานบาท โดยคาใชจาย
การดําเนินงานของภาครัฐ วงเงิน 
5 ลานบาท สําหรับคาชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรการระยะสั้น
และระยะปานกลาง จํานวน 2,755 
ลานบาท ให ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การแปรรูปมันสําปะหลัง (4) 
   คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 
18/2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 มีมติให 
ธ.ก.ส.เขารวมโครงการเพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
การลงทุนแกสหกรณการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
และผูประกอบการ ในการเพิม่ประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการรวบรวมและแปรรูปมัน
สําปะหลัง ระยะเวลาโครงการจายเงินกูไมเกิน 31 
ธันวาคม 2558 
ผลการดําเนินงาน : ปจจุบันยังไมมีการจายสินเชื่อ 
ปญหาอุปสรรค :  

 นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
02-5586100 
ตอ 6296 
baacstrategy@g
mail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 38) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ปลอยสินเชื่อ และเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปตาม
รายจายจริงที่เกิดขึ้นตอไป  
   2. วงเงินชดเชย 900 ลานบาท 
โดยสหกรณการเกษตร วสิาหกจิ
ชุมชน ผูประกอบการคา และผูแปร
รูปมันสําปะหลัง กูยมืเงินจาก
ธนาคารพาณิชย หรือ  
ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑปกติ 
ระยะเวลากูเงินตั้งแตมกราคม 
2558 – ธันวาคม 2558 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรวบรวมแปรรูป
และจัดเกบ็ (เชน เครื่องมือ
เครื่องจักร ลานตาก เครื่องอบ คลัง
เก็บ และอื่นๆ) โดยรัฐชดเชย
ดอกเบี้ยแทนผูกูในอตัรารอยละ 3 
ตอป ระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน 
(เริ่มมกราคม 2558 แตไมเกิน
ธันวาคม 2560) วงเงินกู 15,000 
ลานบาท กาํหนดกรอบวงเงินสําหรับ
ผูประกอบการขนาดเล็กวงเงินไมเกิน  
5 ลานบาท ขนาดกลางวงเงินไมเกิน 
10 ลานบาท และขนาดใหญวงเงิน
ไมเกิน 20 ลานบาท ทั้งนี้ ผู
ประสงคขอรับการชดเชยจะตอง

  1. ขั้นตอนการจายเงินกูตองผาน
คณะอนุกรรมการจังหวัดและตองอนุมัติที่กรมการ
คาภายใน 
  2. การประชาสัมพันธโครงการลาชาไมทั่วถึง 
  3. การลงทุนตองขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 39) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

จัดทําแผนการรวบรวมและเสนอ
ขอรับจัดสรรวงเงินจากธนาคาร
พาณิชย หรือ ธ.ก.ส. 
   3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อแก
เกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย 
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

16 ธันวาคม   
2557 

 

     1. กลุมเปาหมาย คือ ลูกคา 
ธ.ก.ส. ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 60,000 ราย 
     2. ประโยชนที่กลุมเปาหมาย
ไดรับ พักชําระหนี้ตนเงิน 
ระยะเวลา 3 ป 3 เดือน ในสวน
ของเงินตนไมเกิน 200,000 
บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทน
เกษตรกร ในอัตรา MRR -1.50 
ธ.ก.ส. รับภาระรอยละ 1.50 ตอ
ป สวนดอกเบี้ยของตนเงินที่เกิน
กวา 200,000 บาท ลูกคาเปนผู
รับภาระดอกเบี้ยเอง 
     3. วงเงินงบประมาณ รวม 
6,000 ลานบาท 
     4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง

โครงการมาตรการพักชําระหน้ีลูกคา ธ.ก.ส. 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต (4) 
ผลการดําเนินงาน :   

- ลูกคาเขารวมมาตรการพักชําระหนี้ลูกคา  
ธ.ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 
60,389 ราย จํานวน 71,866  สัญญา จํานวน
เงินสินเชื่อ 5,031.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
83.87 ของวงเงินงบประมาณ 

- ณ 31 ก.ค. 2560 มีจํานวนลูกคาคงเหลือ 
48,128 ราย 59,158 สัญญา ตนเงินคงเปนหนี้ 
5,807.430 ลานบาท 

- ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
02-5586100 
ตอ 6296 
Baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 40) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

16 ธันวาคม   
2557 

 

     1. กลุมเปาหมาย คือ ลูกคา ธ.
ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
     2. วงเงินสินเชื่อ รวม 1,500 
ลานบาท 
     3. อัตราดอกเบี้ย รอยละ 1.5 
ตอป    
     4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

การดําเนินงานตามมาตรการสินเชื่อผอนปรน (Soft 
Loan) ลูกคา ธ.ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (4) 
ผลการดําเนินงาน 
      1. ป พ.ศ. 2558 (ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 
2558 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558) จายสินเชื่อ
ผอนปรน (Soft loan) 841 ราย จํานวน 1,114 
สัญญา จํานวนเงิน 1,255.912 ลานบาท 
      2. ป พ.ศ. 2559 (ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559) จาย
สินเชื่อผอนปรน (Soft loan) 887 ราย จํานวน 
1,176 สัญญา จํานวนเงิน 1,453.518 ลานบาท 

     3. ป พ.ศ. 2560 ณ 31 ส.ค. 2560  จาย
สินเชื่อผอนปรน (Soft Loan) 905 ราย 1,212 
สัญญา จํานวนเงิน 1,540.467 ลานบาท 

 นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
02-5586100 
ตอ 6296 
baacstrategy@g
mail.com 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ 

24 
กุมภาพันธ 

2558 
และ  

31 มีนาคม 
2558 

     1. กลุมเปาหมาย คือ สหกรณ
โคนม ในพื้นท่ี สระบุรี นครราชสีมา 
และสระแกว จํานวน 3 สหกรณ  
     2. วงเงินสินเชื่อ รวม 900 ลานบาท 
     3. อัตราดอกเบี้ย เทากับ MLR -
1.5 โดยสหกรณรับภาระในอัตรา
รอยละ 2 ตอป รัฐบาลชดเชย 
รอยละ 1.5 ตอป  
     4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ํานมโค(4) 
ผลการดําเนินงาน : จายเงินกู 892.65 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 99.18 ของวงเงินงบประมาณ 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 
จํานวน 7.2448  
ลานบาท 

นายชัพพ คงมนต 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email: chabkongmon 
@gmail.com   



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 41) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคการเกษตร 
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

24 
กุมภาพันธ 

2558 
และ 

31 มีนาคม 
2558 

1. กลุมเปาหมาย คือ วิสาหกิจ
ชุมชน หรือกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ  

2. วงเงินสินเชื่อ รวม 
803.90 ลานบาท 

3. อัตราดอกเบี้ย เทากับ MLR  
ทั้งนี้ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู
แทนกลุมวิสาหกิจชมชน หรือกลุม
เกษตรกร ในอัตรารอยละ 3 ตอป 
และใหกลุมวิสาหกิจชมชน หรือ
กลุมเกษตรกร ชําระดอกเบี้ยเงินกู
เอง รอยละ 2 ตอป 

4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตั้งแตพ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2565 

โครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ(4) 
ผลการดําเนินงาน : จายเงินกู 504.66 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 62.78 ของวงเงินงบประมาณ 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 
จํานวน 15.4929  
ลานบาท 

นายชัพพ  
คงมนต 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
chabkongmon 
@gmail.com   

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

21 
มิถุนายน 
2559 

     1. กลุมเปาหมาย คือ 
เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการ
ผลิต 2559 ที่เปนลูกคา ธ.ก.ส. 
และเกษตรกรทั่วไป 
     2. พื้นที่เปาหมาย จํานวน 
30 ลานไร 
     3. อัตราคาเบี้ยประกันภัย 
100 บาทตอไร กรณลีูกคา ธ.ก.ส. 
จะไดรับเงินอุดหนุนคาเบี้ย
ประกันภัย (ธ.ก.ส. จายคาเบี้ย
ประกันภัย)   

โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2559 (4) 
ผลการดําเนินงาน :  
(ขอยุติการรายงานตั้งแต 31 มีนาคม 2560) 

มีเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 1.57 ลานราย 
พื้นที่ 27.18 ลานไร คิดเปนรอยละ 90.60 ของ
พื้นที่เปาหมาย 
ปญหา/อุปสรรค :  

1. ฐานขอมูลที่ใชสําหรับขายประกันภัยไมตรง
กับขอเท็จจริงเนื่องจากใชฐานขอมูลการขึ้น 
ทะเบียนผูปลูกขาวในฤดูการผลิต 2558/2559 
ซึ่งเปนขอมูลเดิม ในการขาย 

จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
02-5586100 
ตอ 6296 
Baacstrategy 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 42) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     2. วงเงินงบประมาณ รวม 
2,071.13 ลานบาท ทั้งนี้ ให ธ.
ก.ส. ทดรองจายเงินอุดหนุนคา
เบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลไปกอน 
โดยชดเชยตนทุนเงินใหกับ ธ.ก.ส. 
ในอัตรา FDR+1 (ณ วันที่ 21 
มิ.ย. 59 FDR เทากับ รอยละ 
1.225 ตอป)  
     3. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2560 
ยกเวนภาคใต ตั้งแตวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 15 
ธันวาคม 2559 

2. ผูเอาประกันภัยไมไดรับคาสินไหมทดแทน 
เนื่องจากพื้นที่เสียหายไมอยูในเกณฑการประกาศ
ภัยของทางราชการ 

3. รัฐบาลออกนโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก
ขาวพรอมๆ กันหลายโครงการ และจํากัดระยะเวลา
ดําเนินการสั้นลง ทําใหการประชาสัมพันธไมทั่วถึง 

 

@gmail.com 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
การสรางความมั่นคงใน
อาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร   

6 ตุลาคม 
2558 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให ธ.ก.ส. ดําเนินงานตาม
โครงการบูรณาการมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลง  
ป 2558/59 จํานวน 4 
โครงการ ไดแก 
     1. โครงการขยายระยะเวลา
ชําระหนี้สินเดิม 
        1.1 กลุมเปาหมาย 
เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. จํานวน 

โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 (4) 
ผลการดําเนินงาน :  

1. โครงการขยายระยะเวลาชําระหน้ีสินเดิม 
   1.1 ธ.ก.ส. ไดคัดกรองขอมูลลูกคาที่มีสิทธิเ์ขา

รวมโครงการ และไดขยายระยะเวลาใหพื้นที่สํารวจ
ความเสียหาย ตรวจสอบสัญญา และยืนยันขอมูล
ลูกคาในระบบ ถึงวันที่ 20 กุมภาพนัธ 2559  

   1.2 มีเกษตรกรลูกคาไดรับการขยาย
ระยะเวลาชําระหนี้จํานวน 415,716 ราย 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 
825.0000 ลาน
บาท : โครงการขยาย
ระยะเวลาชําระหนี้สิน
เดิม เพื่อชดเชย 
ดอกเบี้ยระหวาง พ.ย. 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-
5586100 ตอ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 43) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

400,000 ราย 
        1.2 วงเงินสินเชื่อ รวม 
60,000 ลานบาท 
        1.3 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 
1.5 ตอป วงเงิน 1,750 ลานบาท 
และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบีย้แทน
เกษตรกร รอยละ 1.5 ตอป 
        1.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2560 
      2. โครงการสินเชื่อเพื่อ
ปรับปรุงระบบการผลิตดาน
การเกษตร 
        2.1 กลุมเปาหมาย คือ 
เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแลงป 
2558/59 จํานวน 100,000 ราย 
        2.2 วงเงินสินเชื่อ รวม 
10,000 ลานบาท (วงเงินกูรายละ
ไมเกิน 100,000 บาท)  
        2.3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 
2 ตอป (ณ วันที่ 6 ต.ค. 58 MRR 
เทากับรอยละ 7 ตอป) หรือเทากับ 
รอยละ 5 ตอป 
        2.4 ระยะเวลาดําเนิน

625,400 สัญญา จํานวนเงิน 54,782.99 ลานบาท 
2. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิต

ดานการเกษตร 
   จายสินเชื่อ 72,325 ราย จํานวนเงิน 

2,247.56 ลานบาท 
3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสรางงานในชุมชน 
   สนับสนุนสินเชื่อใหแกลูกคา 196 ราย 

จํานวนเงิน 9.45 ลานบาท 
4. โครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน  
   สนับสนุนสินเชื่อใหแกลูกคา 22 กลุม  

จํานวนเงิน 28.04 ลานบาท 
ปญหา/อุปสรรค  

1. มีโครงการสินเชื่อหลายโครงการที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํากวาทีร่ัฐบาลใหการสนบัสนุน ทําใหผล
การดําเนินงานต่ํากวาที่คาดการณไว 

2. มีเกษตรกรที่มีคุณสมบตัิเขาหลกัเกณฑ
จํานวนมาก ตองตรวจสอบขอมูลเพ่ือไมใหซ้ําซอน
กับการชวยเหลือโครงการอื่นๆ 

58 ถึง 30 ก.ย. 59 6296 
Email:  
baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 44) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2570 ระยะเวลาจาย
เงินกู ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
กรณีพิเศษไมเกิน 12 ป โดยปลอด
ชําระตนเงินไมเกิน 3 ปแรก 
      3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อสรางงานในชุมชน 
        3.1 กลุมเปาหมาย 
เกษตรกร 50,000 ราย 
        3.2 วงเงินสินเชื่อ รวม 
2,500 ลานบาท (วงเงินกูรายละ
ไมเกิน 50,000 บาท) 
        3.3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 
2 ตอป (ณ วันที่ 6 ต.ค. 58 MRR 
เทากับรอยละ 7 ตอป) หรือเทากับ 
รอยละ 5 ตอป 
        3.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ระยะเวลาจายเงินกู ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 
31 ตุลาคม 2559 
      4. โครงการสินเชื่อ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 45) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 
        4.1 กลุมเปาหมาย 
วิสาหกิจชุมชน 3,000 แหง 
        4.2 วงเงินสินเชื่อ รวม 
2,500 ลานบาท (สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุมละไมเกิน 1 
ลานบาท) 
        4.3 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 
4 ตอป 
        4.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2565   
             1) จายเงินกู ตั้งแต 1 
พฤศจิกายน 2558 ถงึวันท่ี 31 
มีนาคม 2559  
             2) ชําระหนี้ไมเกิน 12 
เดือน และหากเปนการลงทุนมี
ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 5 ป 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง

23 
กุมภาพันธ 

2559 

      1. มีมติเห็นชอบมาตรการ
ชวยเหลือผูประสบปญหาภัยแลง 
เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลงในระยะ
เรงดวนที่จะสงผลตอความเปนอยู 
รายได กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
สภาวะสังคม จึงเห็นชอบให ธ.ก.ส. 

โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินและ
จําเปนของเกษตรกรที่ประสบภัยแลง ป 
2558/2559(4) 

      1. ในการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2559 ไดมีมติ

- นายชัพพ คงมนต 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 46) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ 

ดําเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเปน
คาใชจายฉุกเฉินและจําเปนของ
เกษตรกรที่ประสบภัยแลง ป 
2558/2559  
      2. วงเงินรวมทั้งสิ้น 6,000 
ลานบาท โดยใหสินเชือ่ไมเกิน 
12,000 บาทตอราย กําหนดชําระ
คืนเงินกูไมเกิน 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 0 ตอป ใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก และตั้งแต
เดือนที่ 7-12 คิดอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 4 ตอป โดยใชแหลงเงินทุนของ 
ธ.ก.ส. 
      3. กลุมเปาหมาย เปน
เกษตรกรลูกคารายยอยของ ธ.ก.ส. 
ทั่วประเทศ จํานวน 500,000 ราย 
ซึ่งมีวงเงินกูตอรายรวมกันไมเกิน 
500,000 บาท ที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยแลงทําใหไมสามารถทําการ
ผลิตได หรือผลผลิตไดรับความ
เสียหาย ทําใหมีรายไดลดลงกวารอย
ละ 50 จากรายไดปกติ เพื่อใชเปน
คาใชจายในครัวเรือน กอใหเกิดการ
ใชจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
และชวยปองกันการกอหนี้สินนอก

ใหความเห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการสินเชื่อ
เพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินและจําเปนของเกษตรกร
ที่ประสบภัยแลงป 2558/2559 วงเงินสินเชื่อ 
6,000 ลานบาท โดยใชแหลงเงินทุนของ ธ.ก.ส. 
กําหนดเปาหมายเกษตรกรลูกคา จํานวน 
500,000 ราย วงเงินกูรายละไมเกิน 12,000 
บาท ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
กําหนดชําระคืนไมเกิน 12 เดือนนับแตวันกู คิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 0 ตอป เปนระยะเวลา 
6 เดือนแรก และตั้งแตเดือนที่ 7 เปนตนไป คิด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 4 ตอป 
      2.  ธ.ก.ส. ไดออกคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติการ
ดําเนินงานโครงการฯ เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2559 และใหถือเปนนโยบายสําคัญและเรงดวน 
ผลการดําเนินงาน :  
      ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแลว 162,574 
ราย จํานวนเงิน 1,922.49 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 32.04 ของวงเงินงบประมาณ 

(ขอยุติการรายงานตั้งแต 31 ตุลาคม 2559) 

การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
chabkongmon 
@gmail.com   



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 47) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ระบบของเกษตรกร 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ 

23 
กุมภาพันธ 

2559 

     1. โครงการสินเชื่อ 1 ตําบล 
1 SME เกษตร เพ่ือสรางความ
ยั่งยืนของภาคเกษตรไทย  
         1.1 กลุมเปาหมาย คือ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ภาค
การเกษตร ประกอบดวย
ผูประกอบการรายคน วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณการเกษตรหรือ
บริษัทชุมชน 
         1.2 วงเงินสินเชื่อ รวม 
72,000 ลานบาท (วงเงินกูไม
เกิน 20 ลานบาทตอราย) 
         1.3 อัตราดอกเบี้ย รอย
ละ 4 ตอป เปนเวลาไมเกิน 7 ป 
และ ปที่ 8-10 อัตราดอกเบี้ย
ปกติตามชั้นลูกคา 
        1.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2559 ถึง 31 
มีนาคม 2560 
2. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยน
การผลิตสูวิกฤตภัยแลง  
         2.1 กลุมเปาหมาย คือ 

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร (4) 
มีโครงการที่เกี่ยวของกับ ธ.ก.ส. 2 โครงการ ดังนี ้
      1. โครงการสินเชื่อ 1 ตําบล 1 SME 

เกษตร เพ่ือสรางความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย 

ผลการดําเนินงาน : จายสินเชื่อ 54,819 ราย 
จํานวนเงิน 68,183.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
94.70 ของวงเงินงบประมาณ 

ปญหาอุปสรรค : 
       - ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว 
ภาครัฐมีภารกิจสําคญัและเรงดวนให ธ.ก.ส. ตอง
ดําเนินการ อาทิ การลงทะเบียนผูมีรายไดนอย 
การจัดทําประกันภยัพืชผล การลงทะเบียน 
National E-Payment และการดาํเนินการ
โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิต
ใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวป 3559/60 
       - ผูประกอบการไมมั่นใจภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงชะลอการตัดสินใจกูเงนิ 
 
      2. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู
วิกฤตภัยแลง (ขอยุติการรายงานตั้งแต 30 มิ.ย. 60) 

ผลการดําเนินงาน :  ปจจุบันมีชุมชนในพื้นที่เขา
รวมโครงการ และไดดําเนินการผลิตและรับเงินกู
ในการดําเนินงานตามโครงการจํานวน 14 จังหวัด 
เกษตรกรไดรับผลประโยชนจากโครงการ จํานวน 

จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

นายชัพพ  
คงมนต 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
chabkongmon 
@gmail.com   



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 48) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤตภัย
แลงในลุมแมน้ําเจาพระยา และ
พื้นที่ลุมแมน้ําแมกลอง จํานวน 
26 จังหวัด จํานวน 100,000 
ราย 
         2.2 วงเงินสินเชื่อ กลุม
ละไมเกิน 3 ลานบาท 
         2.3 อัตราดอกเบี้ย รอยละ 
0.01 ตอป รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย
รอยละ 3.5 ตอป คิดเปนวงเงินรวม 
525 ลานบาท โดยขอชดเชยในปแรก
จํานวน 160 ลานบาท ปที่ 2 จํานวน 
200 ลานบาท และปที่ 3 จํานวน 
165 ลานบาท 
         2.4 ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที ่1 
กุมภาพันธ 2559 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2560 

31 ชุมชน รวม 431 ราย พื้นที่การผลิต 2,440 
ไร รวมจายสินเชื่อสะสมตามความกาวหนาของ
โครงการ จํานวน 34.81 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค : 
      1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของ
เกษตรกรจากรูปแบบเดิมที่เคยทํา ตองอาศัย
ระยะเวลา  
      2. ผลผลิตบางชนิดมีตลาดรบัซื้อคอนขาง
จํากัด และอยูหางไกลจากพื้นท่ีการผลิต 
      3. การเลือกผลิตพืชยังไมสอดคลองกับสภาพ
พื้นที่ และระยะเวลา ทําใหผลผลิตเกิดความ
เสียหายได 
      4. เกษตรกรขาดความเชื่อมัน่ที่จะผลิตพืช
ชนิดอื่น ประกอบกับเปนชวงฤดูฝน ทําใหเกษตรกร
หันกลับไปผลิตพืชชนิดเดิม 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
การสรางความมั่นคงใน

3 
พฤศจิกายน 
2558 

  1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
โครงการสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
เกษตรกรจากภาวะราคายางตกต่ํา 

โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยาง (4) 
      1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ไดมีมติการประชุม
ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 ธนัวาคม 2558 
ใหความเห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการสราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 
177.5202  
ลานบาท 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 49) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

อาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร   

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ
สรางความเขมแข็งใหกบัเกษตรกร
ชาวสวนยาง 
   2. เปาหมาย เปนเกษตรกรที่มี
สวนยางเปดกรีดจริงครัวเรือนละ 
15 ไร จํานวน 850,000 ครัวเรือน 
จะไดรับเงินชดเชยสวนตางราคา
ยางพาราอตัราไรละ 1,500 บาท ใน
สัดสวน 60:40 ดังนี ้
   - เจาของสวนยางหรือผูเชาสวน
ยางไดรับชดเชย 900 บาท/ไร 
ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร 
(สนับสนนุการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ใชปจจัยการผลิต 700 บาท/ไร 
สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต 200 บาท/ไร) 
   - ชวยคาครองชีพคนกรีดยาง 600 
บาท/ไร ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร 
   3. วงเงินงบประมาณ 12,750 
ลานบาท โดยใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. 
สํารองจายไปกอน และใหการยาง
แหงประเทศไทย (กยท.) นาํ
เงินกองทุนพัฒนายางพารามาจาย
คืนให ธ.ก.ส. เปนลําดับแรกกอน 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดย 
ธ.ก.ส.ใชเงินทุนสํารองจายไปกอน ในวงเงนิ 
12,750 ลานบาท คิดตนทุนเงินในอัตรา FDR + 
1 (ปจจุบันเทากับรอยละ 2.225 ตอป)  
      2. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดจัดทํา
คูมือวิธีปฏิบัตสิําหรับโครงการฯ เรียบรอยแลว โดย 
ธ.ก.ส. ไดสงคูมือดังกลาวใหผูปฏิบตัิงานในพ้ืนที่ 
เพื่อใชในการประชาสัมพันธโครงการฯ เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2558  
      3. กยท. ไดเริ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวน
ยางตามโครงการฯ ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 
2558 เปนตนไป 
      4. ธ.ก.ส. ไดออกวิธีปฏิบัติการดําเนินงาน
โครงการฯ เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2558 รวมทั้งได
มอบหมายใหผูบริหารและพนกังาน เขารวมเปน
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะทํางาน 
นอกจากนี้ ยังไดรวมกับ กยท. เปดตัวโครงการสราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 8 
จังหวัด 
ผลการดําเนินงาน : (ขอยุติการรายงานตั้งแต 30 
พฤศจิกายน 2559) 
ผลการโอนเงิน 
      1. เจาของสวนยาง : ธ.ก.ส. ไดรับขอมูล
จาก กยท. จํานวน 711,640 ราย พื้นที่ 

สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-5586100 
ตอ 6296 
baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 50) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

หากไมเพยีงพอให ธ.ก.ส. เสนอขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อ
ชดเชยผลการจายเงินทีเ่กิดขึน้จริง 
และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 
   4. กรอบวงเงินคาบริหารโครงการฯ 
374 ลานบาท โดยอนุมัติใหจายจาก
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2559 จํานวน 77.60 ลานบาท (เพื่อ
เปนคาใชจายบริหารโครงการของ 
กยท. จํานวน 67.40 ลานบาท และ
กรมสงเสริมการเกษตรจํานวน 10.20 
ลานบาท) 
   5. ให ธ.ก.ส. เสนอขอรับการ
จัดสรรคาธรรมเนยีมการโอนเงิน 
คาชดเชยตนทุนเงินซึ่งยังไมเกดิขึ้น
จริง จํานวน 292.19 ลานบาท 
ตามงบประมาณรายจายประจําป 
ตามความจําเปนและเหมาะสมตาม
ขั้นตอนตอไป 

7.116 ลานไร จํานวนเงิน 6,404.46 ลาน
บาท และโอนเงินใหเกษตรกรชาวสวนยาง 
จํานวน 711,027 ราย พื้นที่ 7.111 ลานไร 
จํานวนเงิน 6,400.26 ลานบาท 
      2. ผูกรีดยาง : ธ.ก.ส. ไดรับขอมูลจาก 
กยท. จํานวน 676,318 ราย พื้นที่ 6.799 
ลานไร จํานวนเงิน 4,079.83 ลานบาท และ
โอนเงินใหเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 
673,671 ราย พื้นที่ 6.777 ลานไร จํานวน
เงิน 4,065.92 ลานบาท 
      รวม ธ.ก.ส. โอนเงินใหเกษตรชาวสวนยางทั้ง
ที่เปนเจาของและผูกรีดยาง จํานวน 1,384,698 
ราย คิดเปนรอยละ 99.77 ของจํานวนเกษตรกร
ที่ไดรับขอมูลจาก กยท. และคิดเปนจํานวนเงินรวม 
10,466.19 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 
82.09 ของวงเงินงบประมาณ 
      สําหรับเกษตรกรที่ไมสามารถโอนเงินใหได 
ธ.ก.ส. ไดประสานงานกับ กยท. ทั้งในเรื่องการ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรมาเปดบัญชีเงินฝาก 
หรือแกไขชื่อบัญชีใหถูกตองเพื่อใหสามารถโอนเงิน
ใหเกษตรกรได 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 51) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ 

8 ธันวาคม 
2558 

      1. อนุมัติแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสาํปะหลัง ป 
2558/59 ตามมติ 
คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ครั้ง
ที่ 3/2558  เพื่อใหเกษตรกรมี
เงินทุนใชจายในครัวเรือนในชวง
ชะลอขุดหัวมันสําปะหลัง และลด
ปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาด   
      2. วงเงนิใหกูรวมตามโครงการ 
จํานวน 5,000 ลานบาท โดยใช
แหลงเงินทุนของ ธ.ก.ส. และมี
เปาหมายชวยเหลือเกษตรกร
จํานวน 100,000 ราย โดยวงเงนิ
กูสูงสุดรายละไมเกิน 50,000 บาท 
      3. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 
31 ตุลาคม 2559 ระยะเวลาจาย
เงินกู ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 
2559 และชดเชยดอกเบี้ย เปน
เวลา 6 เดือนนับแตวันรบัเงินกู แต
ไมเกินวันที่ 31 ตลุาคม 2559 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการชะลอการเก็บ
เกี่ยวมันสําปะหลัง ปการผลิต 2558/59(4) 
      1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบใหดําเนิน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บ
เกี่ยวมันสําปะหลัง ปการผลิต 2558/59  
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2558 เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรผู
ปลูกมันสําปะหลังที่เขารวมโครงการ ใหมีเงิน
หมุนเวียนเปนคาใชจายในครัวเรือนระหวางรอการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต จํานวน 100,000 ราย วงเงินกู
รายละไมเกิน 50,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 
5,000 ลานบาท ระยะเวลาดําเนนิโครงการตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตลุาคม 
2559 กําหนดชําระคืนไมเกิน 6 เดือน 
      2. ธ.ก.ส. จัดทําคําชี้แจงและวิธปีฏิบัติสงใหสาขา
ในพื้นที่ดําเนินการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
ผลการดําเนินงาน : (ขอยุติการรายงานตั้งแต 30 
พฤศจิกายน 2559) 

      ธ.ก.ส. จายสินเชื่อใหเกษตรกร 3,854 ราย 
จํานวนเงิน 139.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
2.80 ของวงเงินงบประมาณ 
ปญหาอุปสรรค :   
      1. การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรให

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 
2.8433  
ลานบาท 

นายชัพพ คงมนต 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
chabkongmon 
@gmail.com   



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 52) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

      4. ธนาคารคิดดอกเบี้ยจาก
เกษตรกรผูกูในอัตรารอยละ 4 ตอ
ป และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให ธ.
ก.ส. เพิ่มเติมในอัตรา FDR + 1 ตอ
ป (FDR ณ วนัที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติโครงการอยูที่รอยละ 1.225) 
หรือเทากับ 2.225 ตอป เปน
ระยะเวลา 6 เดือนนับแตวันรับเงินกู 
แตไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

เปนปจจุบันตองใชระยะเวลา และเกษตรกร
บางสวนไปเพาะปลูกในพื้นที่ท่ีมีปญหาทับซอน ทํา
ใหไมสามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรได ซึ่ง  
ธ.ก.ส. อยูระหวางประสานงานกับกระทรวงเกษตร
เพือ่แกไขปญหาดังกลาว 
      2. ราคามันสําปะหลังในชวงตนฤดูการเก็บ
เกี่ยวอยูในเกณฑทีเ่กษตรกรพึงพอใจ ทําให
เกษตรกรบางสวนขุดมันสําปะหลังขายกอนเริ่ม
โครงการทําใหไมสามารถเขารวมโครงการได 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเกษตรกรอยางเปน
ระบบ 

8 ธันวาคม 
2558 

     1. กลุมเปาหมาย คือ 
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง  
     2. วงเงินสินเชื่อ รวม 4,600 
ลานบาท 
     3. อัตราดอกเบี้ย รัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. เพิ่มเติม
ในอัตรา FDR+1 ตอป เปน
ระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน นับแต
วันรับเงินกู แตไมเกินวันที ่31 
ธันวาคม 2561  
     4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 
ธันวาคม 2561 
 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมัน
สําปะหลังในระบบน้ําหยด ป 2558/59(4) 
ผลการดําเนินงาน :   

ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแลว 3,149 ราย 
จํานวนเงิน 322.66 ลานบาท คดิเปนรอยละ 
7.01 ของวงเงินงบประมาณ 
ปญหาอุปสรรค : 
      1. การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ํา
หยดตองใชเงินทุนสูง ประกอบกับราคาที่ยังผัน
ผวน และเกษตรกรบางพื้นที่ไมมีความรูและ
ประสบการณ ทําใหไมมั่นใจวา หากลงทุน
เพาะปลูกดวยระบบน้ําหยดแลว จะสามารถชวยให
ผลผลิตมีคุณภาพหรือไดผลผลิตมากกวาการ
เพาะปลูกแบบดั้งเดิมทีส่ืบทอดกันมานาน ซึ่งเปน
การปลูกตามฤดูกาล อาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ หรือ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 
4.3640  
ลานบาท 

นายชัพพ  
คงมนต 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-558-
6100 ตอ 6296 
Email:  
chabkongmon 
@gmail.com   



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 53) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

น้ําฝนเปนหลัก ทําใหมีคาใชจายไมมากนัก 
      2. ในบางพื้นที่มีแหลงน้ําไมเพียงพอที่จะใชใน
ระบบน้ําหยดไดตลอดฤดูกาลผลิต ทําใหการลงทุน
วางระบบน้ําไมคุมคา รวมทั้งเกษตรกรบางสวนที่ทํา
การเพาะปลูกในที่ดินของบุคคลอื่นไมมีความมั่นใจใน
ระยะเวลาการเชา จึงไมลงทุนวางระบบน้ําหยด 

11 6.7 ในระยะตอไป 
ประสานนโยบายการเงิน
และการคลังใหสอดคลอง
กันเพื่อที่จะสนับสนุนการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจพรอม
กับการรักษาเสถียรภาพ
ของราคาอยางเหมาะสม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

  การบริหารจัดการเหรียญกษาปณหมุนเวียน
ดานการจายแลกเหรียญกษาปณ(2) 

ผลการดําเนินงาน: 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จายแลกเหรียญ

กษาปณออกสูระบบเศรษฐกิจ จํานวน 
2,618.461 ลานเหรียญ คิดเปนรอยละ 
158.69 ของเปาหมายตามเอกสารงบประมาณ
ทั้งปจํานวน 1,650 ลานเหรียญ 

ไดรับอนุมัต ิ
94.4098 
เบิกจาย 46.1107 
 

นางสาวรัตนา  
เลิศเจริญพร 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารเงินตรา 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2516 
8055 
Email :ratanale 
@treasury.go.th 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์
ผลการดําเนินงาน 
จัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบการแกไข
สัญญาตามขอสังเกต 4 ขอ ของสํานักงานอัยการ
สูงสุด เพื่อนําเสนอคณะกรรมการกํากับฯ (ม. 43) 
พิจารณา 

ไดรับอนมุัต ิไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจาย - 

นางสาวอมรรัตน 
กล่ําพลบ 
ผูอํานวยการสํานัก 
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร  
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2618 6328 
Email : rtptt@ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 54) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

treasury.go.th 

   2 ก.ย.57 1. เสนอแกไขพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยฯ โดยเพิ่มเติมมาตรการ
ลงโทษทางแพงสําหรับบังคับใช
กํากับผูกระทําผิดนอกจากการ
ลงโทษทางอาญา เพื่อใชเปน
มาตรการบังคับทางกฎหมายที่เปน
ทางเลือกในความผิดบางประเภท ซึ่ง
จะเปนการปองปราบผูที่เขามา
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบใน
ระบบตลาดทุนดวยมาตรการที่
รวดเร็วและเหมาะสม 

2. แกไขเพิ่มเติมในสวนของ
การกระทําอันไมเปนธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 
เพื่อลดขอจํากัดในการดําเนินคดี
ตามกฎหมาย จะเปนชองทาง
สําคัญที่ชวยใหการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติฯ เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 
 

รางพระราชบัญญัติหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
- พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายสรณัฐ  
ลือโสภณ 
เศรษฐกรชํานาญ
การ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0-2273-
9020 ตอ 3646 
E-mail : soranat 
@mof.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 55) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 
 

     แผนปฏิรูปบทบาท SFIs (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการนโยบายและกํากับ
ดูแลรัฐวสิาหกิจ (คนร.) เกี่ยวกับการมอบหมายให
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนหนวยงานกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) โดยให
กระทรวงการคลังหารือรวมกับ ธปท. ในรายละเอียด 
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในคําสั่ง

กระทรวงการคลัง เรื่องมอบหมายให ธปท. กํากับดูแล 
SFIs และคําสั่งมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กํากับนโยบาย SFIs เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 
- ในการดําเนินการตามคําสั่งมอบหมายให ธปท. 

กํากับดูแล SFIs ในระยะแรก สศค. อยูระหวางนําเสนอ 
รมว.กค. ใหความเห็นชอบให ธปท.นําบทบัญญัติจาก
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
มาใชกับ SFIs จํานวน 35 มาตรา 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

ม.ล. พงศระพีพร  
อาภากร 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร.0 2273 
9020 ตอ 3290 
Email:  
pongrapeeporn.a
@mof.go.th 

     การปฏิรูประบบภาษี(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :  

- ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยไดทบทวนแผนปฏิรูป
ภาษีที่ไดจัดทําไวในป 2557 - 2558 และ
พิจารณาแผนปฏริูปภาษีเพิ่มเติม ไดแก ระบบ  

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายกฤษฎา  
จีนะวจิารณะ 
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 56) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

E – Payment ระบบ Single  Account และ 
ระบบ E – Stamp Duty 

- ประชุมคณะทํางานยอยเพื่อพิจารณาการ
ทบทวนโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้ง
ระบบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และขณะนี้
อยูระหวางจัดทําแผนงานการปฏิรูประบบภาษีเพื่อ
เสนอใหกระทรวงการคลังพิจารณา 

9020 ตอ 3301 
Email : kumpung 
@mof.go.th 

     รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : พระราชบัญญตัิภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่ 2 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นางสาวจรูญศรี 
ชายหาด 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3529 
Jaroonsri 
@hotmail.com 

     การผลักดันรางพระราชบัญญัติการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. …. (รางพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....)  (1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : ขณะนี้ ราง พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังฯ อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการประสานงานสภานติิบัญญัติแหงชาต ิ

 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นางสาวพรทิพา  
ศรีขจรวุฒิศักดิ ์
เศรษฐกรชํานาญ
การ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 57) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

9020 ตอ 3552  
อีเมล  porntipa 
@mof.go.th 

12 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บ
ภาษีใหจัดเก็บไดอยาง
ครบถวน โดยปรับปรุง
โครงสรางภาษีใหคงอัตราภาษี
เงินไดไวในระดับปจจุบัน ทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
แตปรับปรุงโครงสรางอัตรา
ภาษีทางดานการคาและขยาย
ฐานการจัดเก็บภาษีประเภท
ใหม ซึ่งจะเก็บจากทรัพยสิน 
เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง โดยใหมี
ผลกระทบตอผูมีรายไดนอย
ใหนอยที่สุด รวมทั้งปรับปรุง
การลดหยอนภาษีเงินไดให
เกิดประโยชนแกผูมีรายได
นอย และยกเลิกการยกเวน
ภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน
เฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี 
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมาก
ขึ้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

  ราคาประเมินอสังหารมิทรัพย : แผนงานสํารวจ
ขอมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง(3) 

ผลการดําเนินงาน: ตรวจสอบฐานขอมูลแผนที่และ
ราคาประเมินที่ดินรายแปลง 
แผนการดําเนินงานในอนาคต 
จัดทํารางบัญชีมลูคาถนนและแผนที่กําหนดหนวย
มูลคาถนนและจดัสงขอมูลราคาประเมินหลังผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย โดยเปาหมายตามเอกสาร
งบประมาณในการดําเนินการประเมินราคาที่ดินราย
แปลง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 6.500  
ลานแปลง 

 

ไดรับอนมุัติ  
58.8232 
เบิกจาย 47.6591 
 
 
 

นางสาววิลาวัลย  
วีระกุล 
ผูอํานวยการ      
สํานักประเมินราคา
ทรัพยสิน 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2142 
2426 
มือถือ  - 
Email : 
wilawanvee 
@hotmmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 58) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 
 
 
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอนุบัญญัติเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :   

พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2560 โดยกฎหมายดังกลาวจะมีผล
บังคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ขณะนี้อยู
ระหวางจัดทําอนุบญัญัติ เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

- นายสุพจน  
ศักดิ์พิบูลยจิตต 
ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย 
กรมสรรพสามิต
โทร. 022415600 
ตอ 52322 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  โครงการพัฒนาศูนยปฏิบัติงานสํารองและ
สํานักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน: 
- ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน และสํานัก

บริหารการคลังและรายไดดําเนินการขึ้นประชา
พิจารณเรียบรอยแลว และคณะกรรมการฯ
สงผลการพิจารณาถึงสาํนักบริหารการคลังและ
รายไดแลว และขึ้นประชาพิจารณครั้งที่ 2แลว 
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.57 

- กําหนดรับเอกสารประกวดราคาในวันที่ 12 - 

ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ป 2558 
จํานวน 36.60 ลาน
บาท 

นางอุษามาศ รวมใจ 
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมสรรพสามิต 
โทร. 02-241 5600
ตอ 54211 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 59) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

17 ธันวาคม 2557 
- กําหนดรับฟงชี้แจง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 
- กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 
- ไดผูชนะการประกวดราคา ไดแก บริษัท 

จันวาณิชย จํากัด 
- ไดลงนามในสัญญาแลวตามสัญญาเลขที่ 

102/2558 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2558 
- ไดสงมอบงวดงานที่ 1 (1) แลวเมื่อวันที่ 17 

เมษายน 2558 (สงมอบแผนการดําเนินงาน 
วิธีการดําเนินงาน เครื่องมือและเทคนิคที่ใช) 

- ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่เรียบรอยแลว 
(สรรพสามิตภาคที่  1 - 5) ซึ่งอยูระหวาง
สรุปผลทางวิชาการเกีย่วกับขอมูลที่ไดมาเพื่อ
เสนอผูบริหารเพื่อคัดเลือกสถานที ่

- ขณะนี้อยูระหวางการแตงตั้งคณะทํางาน 
- ไดสงมอบงานงวดที่ 1 (2) เมื่อวันที่ 7 

กรกฎาคม 2558  
- ตรวจรับงานงวดที่ 1(1) และงวดท่ี 1(2) แลว 

ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ กค
0602/49 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 

- อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 2 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
  โครงการพัฒนาระบบมิเตอรน้ํามันและเครื่องดื่มเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต(2), (3) 
ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ป 2558 

นางอุษามาศ รวมใจ 
ผูอํานวยการศูนย



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 60) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ผลการดําเนินงาน: 
- ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน และสํานัก

บริหารการคลังและรายไดดําเนินการขึ้นประชา
พิจารณเรียบรอยแลว  ซึ่งอยูระหวางคณะ
กรรมการฯ ประชุมเพื่อยืนยันตาม TOR และคณะ
กรรมการฯ รอชี้แจง ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2557 

- กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 

- ตรวจเอกสาร POC และทดสอบระบบ
เรียบรอยแลว 

- กําหนดเคาะราคาในวันท่ี 6 มกราคม 2558 
- คณะกรรมการฯ รายงานผลถึงสํานกับริหารการ

คลังและรายได 
- ผูชนะการประกวดราคา ไดแก บริษัท  

จันวาณิชย จํากัด ไดลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่ 
25 มีนาคม 2558 

- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

- ดําเนินการเก็บความตองการและวิเคราะห
ระบบงานเรียบรอยแลว (งานงวดที่ 2) 

- บริษัทฯ ไดจัดทําเอกสารผลการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ, User Interface และ Report ใน
ลักษณะตนแบบ (งานงวดที่ 3) พรอมทั้งสงมอบงาน
งวดที่ 3 แลว ตามหนังสือ ที่ LPM-091-59 ลงวันที่ 
4 มีนาคม 2559 

จํานวน 14.00 ลาน
บาท 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมสรรพสามิต 
โทร. 02-241 5600 
ตอ 54211 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 61) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 3 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 

- ดําเนินการจัดทําโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและติดตั้ง
ระบบงาน และจัดทําคูมือทดสอบระบบ Test case 
และ Test script คูมือผูใชงานระบบ (งานงวดที่ 
4) พรอมทั้งสงมอบงานงวดที่ 4 ตามหนังสือ ท่ี 
LPM-227-59 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

- อยูระหวางดําเนินการอบรมการใชงานโปรแกรม 
(งานงวดที่ 5) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

- ดําเนินการประชุมคณะทํางานติดตามฯ เพื่อ
คาดการณรายไดทุกเดือน และวิเคราะหผลการ
จัดเก็บรายไดเสนอกระทรวงการคลัง 

- เปาหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ประจําเดือนกันยายน 2560 จํานวน 45,602 
ลานบาท ผลการจดัเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต
ประจําเดือนกันยายน 2560 จํานวน 
45,520.88 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายที่
ประมาณการไว 81.12 ลานบาท 

 นายณัฐกร   
อุเทนสุต 
ผูอํานวยการสํานัก
แผนภาษ ี
กรมสรรพสามิต 
โทร. 02-
2415600 ตอ 
54151 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี

  โครงการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมายสรรพสามิต (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

ดําเนินการออกตรวจปราบปรามผูกระทําผิด
อยางตอเนื่อง ผลการจับกุมปราบปราม

 นายปยกร  
อภิบาลศร ี
ผูอํานวยการสํานัก
ตรวจสอบ ปองกัน
และปราบปราม 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 62) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

คุณภาพและยั่งยืน ประจําเดือนกันยายน 2560 จํานวน 2,565 ราย  
คาปรับเปรียบเทียบคดี 14.41 ลานบาท 

กรมสรรพสามิต 
โทร. 02 241 
5600 ตอ 
53111  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการติดต้ังมาตรวัดและคอมพิวเตอรสื่อสาร
ทางไกลมาใชในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องดื่ม (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

- ดําเนินการสํารวจขอมลูโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มที่จะติดตั้งอุปกรณมาตรวัดฯ ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๕9 ทั้งหมดแลว จํานวน 6 
โรงงาน 10 สายการผลิต และมีการวิเคราะห
คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใชเพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพของโครงการแลว 

- ดําเนินการจัดทํารางรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการติดตั้ง 
มาตรวัดฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 เสร็จ
เรียบรอยแลว 

- ประกาศใหผูสนใจเสนอราคา โดยมีผูยื่นเสนอ
ราคาจํานวน 1 ราย มีการพิจารณาตอรองราคาเปนที่
เรียบรอยแลว  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีการพจิารณา
เสนอกรมฯ เพื่อลงนามในสัญญาจาง ตามสัญญาเลขที่ 
72/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 

- บริษัท จันวาณิชย จํากัด ดําเนินการตามงานงวด
ที่ 1 สํารวจพื้นที่ตดิตั้งอุปกรณในสายการผลิต

 นางศศิโสภา  
เกียรติวัฒน 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการสํานัก 
มาตรฐานฯ 1 
กรมสรรพสามิต 
โทร. 02-
2415600 ตอ 
52141 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 63) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

จํานวน 6 โรงงาน 10 สายการผลิต เรียบรอยแลว 
และสงมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือเลขที ่CWN 
TA 032/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพสัดุงานงวดที่ 
1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 

- บริษัทฯ ดําเนินการศึกษาระบบงานที่พัฒนา 
และวิเคราะหความตองการระบบงาน พรอมจัดทํา
เอกสารความตองการระบบงาน และเอกสารการ
ออกแบบระบบงาน สงมอบงานงวดที่ 2 ตาม
หนังสือเลขที ่CWN TA 033/2559  เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2559 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพสัดุงานงวดที่ 
2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 

- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ชุดอุปกรณวิชั่นเซ็น
เตอร ซอฟแวรสําหรับนับจํานวนภาชนะเครื่องดื่ม 
จํานวน 6 โรงงานเรียบรอยแลว 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการจัดหาระบบศูนยสํารองระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Disaster Recovery Site) (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

- บริษัทไดสงมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือเลขที่
LPM-475-58 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

- สงมอบแผนการติดตั้งและทดสอบระบบ
คอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟทแวร ของงานงวด
ที่ 4 ตามหนังสือเลขที ่LPM-512-58 ลงวันที่ 

 นางอุษามาศ   
รวมใจ 
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมสรรพสามิต 
โทร. 02-
2415600 ตอ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 64) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

17 พฤศจิกายน 2558 
- ดําเนินการติดตั้งฮารดแวรและซอฟทแวร และ

ทดสอบระบบงาน 
- ดําเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศ 8 ระบบ 

และ UAT (งานงวดที่ 3) 
- ดําเนินการสงมอบและติดตั้งอุปกรณ (เพิ่มเติม) 

(งานงวดที่ 4) และตรวจรับงานงวดที่ 4 ตามหนังสือ 
ที่ กค 0602/0070 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 

- ดําเนินการติดตั้งระบบงานโอนยายขอมูล UAT 
และยายระบบไประบบคอมพิวเตอรสํารอง  
(งานงวดที่ 5) เรียบรอยแลว 

65101 

13 6.11 บริหารจัดการหนี้
ภาครัฐที่เกดิขึ้นในชวง
รัฐบาลที่ผานมา ซึ่งมีจํานวน
สูงมากกวา 700,000 ลาน
บาท และเปนภาระ
งบประมาณใน 5 ปขางหนา 
อันจะทําใหเหลือ
งบประมาณเพื่อการลงทุน
พัฒนาประเทศนอยลง โดย
ประมวลหนี้เหลานี้ให
ครบถวน หาแหลงเงินระยะ
ยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด 
และยืดระยะเวลาชําระคืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ(2) 
ผลการดําเนินงาน : ปงบประมาณ 2560 

อยูระหวางจัดเตรียมการดําเนินการในเบื้องตน
เพื่อประกอบการจดัทําธุรกรรม Bond Switching 
ในครั้งตอไป 

 นางสาวนีรชา 
มรกตราภรณ 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
โทร. 02 – 256 
8050 ตอ 5502 
Email:neeracha 
@pdmo.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 65) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของ
งบประมาณในอนาคต 
 
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
หัวขอ “การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ
สวนรวมอยางมี
เสถียรภาพ” 

  การตั้งงบประมาณชําระตนและดอกเบี้ยตามหลัก
วินัยทางการคลัง (1) 
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 – 2560 

1. สบน. ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระหนี้
ของรัฐบาล สําหรับปงบประมาณ 2560 แบงเปนตน
เงินกู 216,674.334 ลบ. ดอกเบีย้และ
คาธรรมเนียม 153,696.338 ลบ. 

2. สบน. ไดดําเนินการชําระคืนหนี้ ใน
ปงบประมาณ 2559จํานวน 421,234.63 ลบ. คิด
เปนรอยละ 100 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

3. สบน. ไดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2560 สําหรับชําระคืนตน
เงินกู จํานวน 173,057.17 ลบ. และ ครม.  มีมติ
เมื่อ 2 ก.พ. 59 เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2560  ตามที่ สงป. เสนอ 
โดยไดจัดสรรงบชําระตนเงินกูของรัฐบาล 
48,868.336 ลบ. งบชําระดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียม 142,151.514 ลบ. การจัดสรรงบ
ชําระตนเงินกูดังกลาว คิดเปนรอยละ 1.79 ของ
งบประมาณรายจายประจําป 2560  (งปม. 
รายจายประจําป 2560 เทากับ 2.733 ลลบ.) 

 นายอัคนิทัต บุญโญ 

ผูอํานวยการสวน
บริหารการชําระหนี้
ในประเทศ 
สํานักบริหารการ
ชําระหนี ้
โทร. 02 – 256 
8050  
ตอ 5602 
Email:aknetat 
@pdmo.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 66) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

4. สบน. ไดเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561 สําหรับชําระคืนตน
เงินกูจํานวนและดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 
จํานวน 220,616.29 ลบ. โดยแบงเปนงบชําระ
ตนเงินกูจํานวน 58,300 ลบ. คิดเปนรอยละ 
1.97 ของงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2561 และงบชําระดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียม จํานวน 162,316.29 ลบ. โดย
ปรับโครงสรางหนี้ที่ครบกําหนด จํานวน 
125,758.4411 ลบ. (งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2561 เทากับ 2.90 ลลบ.) 

14 6.12 ในระยะยาว พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการ
ขนสงและคมนาคม ดาน
คมนาคมทางบกโดยเริ่ม
โครงการรถไฟฟาขนสง
มวลชนในกรุงเทพมหานคร
และรถไฟฟาเชื่อม
กรุงเทพมหานครกับเมือง
บริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลา
ในการเดินทางของ
ประชาชนและเพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

  โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการดาน  
Logistic เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (4) 

ผลการดําเนินงาน:  
กรมธนารักษประเมินมูลคาโครงการในเบื้องตนแลว 

ปรากฏวาอยูในขาย  ที่จะตองปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556 

 

ไดรับอนมุัต ิ- 
เบิกจาย - 

นางสุวรรณา  
ทรัพยมี  
ผูอํานวยการ 
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2270 
1898 
มือถือ - 
Email : - 

 เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทํา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ คําสั่ง เรื่อง การจัดหาทีด่ินเพื่อใช โครงการนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนที่เขต ไดรับอนมุัต ิ- นายพงศธร



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 67) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ตอไดทันที ดานคมนาคมทาง
อากาศโดยปรับปรุงทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทา
อากาศยานดอนเมือง และทา
อากาศยานสากลในภูมิภาค 
สงเสริมการใชประโยชนทา
อากาศยานในภูมิภาค 
เพื่อใหสามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรทาง
อากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน
สนับสนุนใหเกดิการพัฒนา
นิคมอตุสาหกรรมการบิน
ของประเทศ การซอมบาํรุง
อากาศยาน และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการขนสงทางอากาศ
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานใน
ระดับสากล รวมทั้งการใช
ทาอากาศยานในภูมิภาค
เสริมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและทาอากาศยานดอน
เมือง เชน ทาอากาศยานอู
ตะเภา เปนตน และดานการ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

หัวหนาคณะ
รักษาความ
สงบ
แหงชาติ ท่ี 
17/2558 
สั่ง ณ วันที่ 
15 
พฤษภาคม 
2558 

ประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

1) ใหที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ตามแนบทายคําสั่งฯ ตกเปนที่ราช
พัสดุ โดยใหมีผลเปนการเพิกถอน
สภาพที่ดินตางๆ ดังน้ี (1) อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก เนื้อที่
ประมาณ 2,182-3-64 ไร (2) 
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 
1,085-2-57 ไร (3) อําเภอ
อรัญประเทศจังหวัดสระแก เนื้อ
ที่ประมาณ 1,727-1-23 ไร (4) 
อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
เนื้อที่ประมาณ 888-2-72 ไร 
(5) อําเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย เนื้อที่ประมาณ 718-
0-38.8 ไร 

2) ใหบรรดาที่ดินทีต่กเปนทีร่าช
พัสดุตามคําสั่งนี ้และที่ดินอื่นที่
คณะกรรมการกําหนดใหใช
ประโยชนเปนพื้นที่พัฒนาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนบ
ทายคําสั่งฯ ไมอยูภายใตบังคับ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(4) 

ผลการดําเนินงาน  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัมุกดาหารและ
หนองคาย 

- มีผูสนใจซื้อซองเอกสารการลงทุนจังหวัดละ 1 ราย 
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีการประชุมและมีมติ
ไมใหรับสิทธิการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เนื่องจากมีคุณสมบตัิไมครบถวนและไมเปนไปตาม
หลักเกณฑเงื่อนไข ท่ีกําหนด และจะนําเสนอตอ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
เพื่อพิจารณาตอไป 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัตาก 
- วันที่ 28 กมุภาพันธ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบการจายเงินใหความชวยเหลือราษฎรผูไดรับ
ผลกระทบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
จํานวนเงิน 438,308,965 บาท (87 ราย) 

- จายเงินคาชวยเหลือใหแกราษฎรใหแลว 82 
ราย (102 แปลง) สวนราษฎรผูที่ไดรับผลกระทบ
ที่ จํานวน 5 ราย 7 แปลง เปนเงิน 21,429,058 
บาท คณะทํางานของจังหวัดไดเจรจากับราษฎรแลว 
ขอเสนอราษฎรไมเขาเงื่อนไขที่อยูในกรอบคําสั่ง 
คสช. ที่ 17/58 ขณะนี้คดีอยูในการพิจารณาของ
ศาลปกครอง ทั้งนี้ แผนการดําเนนิโครงการจะเปด
ประมูลใหเอกชนเชา 1 แปลง และใหการนิคม

เบิกจาย - 
 

พากเพียรทรัพย 
ผูอํานวยการ 
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ 
โทร 0 2273 
0819 
Email : 
Phongtornph@tre
asury.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 68) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

คมนาคมทางน้ําโดย
พัฒนาการขนสงสินคาทาง
ลําน้ําและชายฝงทะเลเพื่อ
ลดตนทุนระบบ 
โลจิสติกสของประเทศ เริ่ม
จากการเรงรัดพัฒนาทา
เทียบเรือชายฝงที่ทาเรือ
แหลมฉบัง ทาเรือชายฝง
ทะเลอาวไทยและอนัดามัน 
ตลอดจนผลักดันใหทาเรือ
ในลําน้าํเจาพระยาและปา
สักมีการใชประโยชนในการ
ขนสงสินคาภายในประเทศ
และเชื่อมโยงกบัทาเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขดุ
ลอกรองน้ําลึก 

ที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวม ทั้งนี้ จนกวาจะมีการ
จัดทําผังเมืองรวมขึ้นใชบังคับ
สําหรับที่ดินอันเปนพื้นที่พัฒนา
หลังจากมีการจัดตั้งพื้นที่พัฒนาแลว 

3) ในกรณีที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลง
ใด ที่อยูภายในแนวเขตที่ดินตาม
แผนที่แนบทาย อันเปนเหตุใหที่ดิน
ที่ตกเปนที่ราชพัสดุตามคําสั่งฯ มี
พื้นที่ไมตอเนื่องเปนผืนเดียวกัน
หรือมีลักษณะไมสามารถใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดได คณะกรรมการมี
อํานาจสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําที่ราชพัสดุมาแลกเปลี่ยนกับ
ที่ดินเอกชนรายนั้นไดตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดหรือในกรณี
จําเปนเพื่อประโยชนแกทาง
ราชการจะสั่งใหชดใชเงินแทนการ
แลกเปลี่ยนที่ดินทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ได โดยท่ีเอกชนนั้นให
รวมถึงวัดและรัฐวิสาหกิจดวย 

 
4) ในการใชที่ดินดังกลาวหรือ

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชา 1 แปลง  
ประมูลใหเอกชนเชา 1 แปลง และใหการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เชา 1 แปลง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 
- จัดทําสัญญาเชากับ บ. พร็อพเพอรตี้ เฟอรเฟค 

จํากัด แลวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
ระยะเวลา 50 ป 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัสงขลา 

- พื้นที่แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 298 ไร มีผู
บุกรุก จํานวน 124 ราย อยูระหวางการ
ดําเนินการแกไขปญหาของคณะทาํงานจังหวัด
สงขลา และวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 จังหวัด
สงขลาไดรายงานความคืบหนาวา คณะทํางานฯได
ลงพื้นที่ช้ีแจงสรางความเขาใจและเจรจาใหผูบุกรุก
รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสราง โดยมีราษฎรที่แสดงตน
เปนผูครอบครองใชประโยชน จํานวน 50 ราย ยินยอม
รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสราง จํานวน 38 ราย สวนที่
เหลือเปนบานที่ไมมีผูแสดงตน/ไมมีผูอยูอาศัย 
คณะทํางานฯ ไดดําเนินการบันทึกประจําวัน ณ สถานี
ตํารวจภูธร อ.สะเดา เพื่อเปนหลักฐานไวแลว ท้ังนี้ 
คณะทํางานฯไดประเมินคารื้อถอนอาคารสิ่งปลูก
สราง รวมจํานวน 81 ราย เปนเงิน 1,820,837 
บาท จึงขอใหจัดสรรเงินจํานวนดังกลาวใหจังหวัด
สงขลาในการจายคารื้อถอน เพื่อจะไดสงมอบพื้นท่ี



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 69) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนา ให
กรมธนารักษจัดใหหนวยงานของรัฐ
ใชประโยชนหรือจัดใหการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเชา
เพื่อใชเปนพื้นที่พัฒนา ตาม
ระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข รวมทั้งอัตราคาเชาที่
คณะกรรมการกําหนด โดย
ระยะเวลาการเชาตองไมนอยกวา
คราวละหาสิบป และอาจตอสัญญา
อีกไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด โดยมิใหนํา
มาตรา 540 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาใชบังคับ ซึ่งการ
เชาดังกลาวไมถือเปนการรวมลงทุน
ตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 

5) ผูเชาที่ดินมีสิทธินําไปให
เชาชวงหรือนําไปหาประโยชน
ตามวัตถุประสงคได และบรรดาสิ่ง
ปลูกสรางใดๆ ที่ผูเชาหรือผูเชาชวง 
ไดปลูกสรางขึ้น ใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูเชาหรือผูเชาชวง 
เวนแตเปนสิ่งปลูกสรางทีท่ําขึ้น

ใหกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.) เชาตอไป 

 

 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัสระแกว 
- ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 70) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เพื่อประโยชนสาธารณะ 
6) ใหนํามาตรา 6 และมาตรา 

7 แหงพระราชบญัญัติการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2542 มาใชบังคับกับการเชาหรือ
ใหเชาที่ดินในเขตพื้นที่พัฒนาดวย
โดยอนุโลม แตในการใหเชาแมจะ
เกินหนึ่งรอยไร ก็ใหกระทําไดโดย
ไมตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมทีด่ิน 

7) อสังหาริมทรัพยที่ไดรับมา
จากการแลกเปลี่ยนที่ดินตามคําสั่ง
ดังกลาว ใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมทั้งปวง และในกรณีที่มี
กฎหมายกําหนดใหตองเสียภาษีจาก
การไดมาหรือจากการแลกเปลี่ยนซึ่ง
อสังหาริมทรัพยนั้น ใหไดรับยกเวน
ภาษีดังกลาวดวย 

- จัดทํารางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและ
เจรจาผูลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติดําเนินการนําเสนอ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 71) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามตอไป 
- กรมธนารักษจดัทําแผน

แนวทางการปรับปรุงคาเชาในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิม่ทุก 5 ป และ
วันที่ 8 กันยายน 2558 ไดนําเสนอ
คณะอนุกรรมการดานการจัดหาที่ดิน
และบริหารจัดการเพื่อพิจารณา
นําเสนอคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ (กนพ.) ให
ความเห็นชอบตอไป 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

  โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือภูเก็ต (4) 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามแบบและ

รายการปรับปรุงทาเรือภูเก็ต รวมทั้งรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการจัดทํา
รายละเอียดของผนวกแนบทายสญัญาแลวเสร็จ 
ขณะนี้อยูระหวางจัดทํารางสัญญา 

ไดรับอนมุัต ิ- 
เบิกจาย - 
 
 

นายพงศธร  
พากเพียรทรัพย 
ผูอํานวยการ 
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2273 
0819 
Email : 
Phongtornph 
@treasury.go.th 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
11 ยุทธศาสตรที่ 4 การ

  โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา(4) 

ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการคัดเลือกใหความเห็นราง TOR ใน

ไดรับอนมุัต ิเปนงบที่
ไดรับอนุมัติรวมกับ
โครงการ การบริหารที่

นายพงศธร  
พากเพียรทรัพย 
ผูอํานวยการ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 72) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู
การเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน และ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การสราง
ความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดจางที่ปรึกษาแลว อยูระหวางดําเนินการเพื่อ
ขออนุมัติหลักการ 

ราชพัสดุ 
เบิกจาย - 

กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2273 0819 
Email : 
Phongtornph 
@treasury.go.th 

     โครงการพัฒนาดานศุลกากรเชียงของ  
(คากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก) (4) 

ผลการดําเนินการ :  
- งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๖๘๔ ลบ. 
ป ๒๕๕๘ = ๗.๓๓๖๘ ลบ. และ 
ป ๒๕๕๙ = ๒๙.๓๔๗๒ ลบ. 
- บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุป จํากัด ผูรับจางตาม
สัญญาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๕.๓๗๘๔ ลานบาท แบงงวดงาน
ออกเปน 12 งวด ระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น 365 วัน  
- ไดมีหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม 
(ครั้งที่ ๑) ตอทายสัญญาจางฯ เมื่อวนัที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๘ และหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติม (ครั้งท่ี ๒) ตอทายสัญญาจางฯ เมื่อวันที ่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใหขยายระยะเวลากอสราง
ใหกับผูวาจางตั้งแตวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวม ๙๓ วัน กําหนดงาน

งบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณ 

๓๖.๖๘๔ ลบ. 
เบิกจายแลว 

ป๕๘ 
๗.๓๓๖๘ ลบ. 

ป๕๙ 
๑๘,๗๑๙,๓๙๑.๖๐ บาท  

รวมทั้งสิ้น 
๒๖,๐๕๖,๑๙๑.๖๐ บาท 

นายโสภณ รัตนสิริ  
นักวิชาการศุลกากร
ชํานาญการพเิศษ 
รักษาราชการแทน
นายดาน-ศุลกากร
เชียงของ  
กรมศุลกากร 
โทร. ๐๕๓๗๙๑๔๓๕ 
E-mail: 
Sopon_Ra 
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 73) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

แลวเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- คณะกรรมการตรวจรับการจาง ไดดําเนินการ
ตรวจรับการจางไปแลวจํานวน ๑๐ งวดงาน 
- วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจ
การจางฯ ไดตรวจรับผลงานกอสรางฯ งวดงานที่ ๙-
๑๐ เสร็จเรียบรอยแลว 
- ผูรับจางอยูระหวางดําเนินการกอสรางงวดงาน ที่ ๑๑-๑๒ 

     โครงการกอสรางอาคารที่พักอาศยัและสิ่งปลูก
สรางประกอบสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง(4) 

ผลการดําเนินงาน: 
- งบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๖.๙๐๐ ลานบาท 

ป ๒๕๕๖ = ๙๐.๐๐๐ ลบ. 
ป ๒๕๕๗ = ๖๖.๓๐๐ ลบ. 
ป ๒๕๕๘ = ๕๗.๕๓๙๕ ลบ. 
ป ๒๕๕๘ งบกลาง = ๑๑๖.๘๔๑๒ ลบ. 
ป ๒๕๕๙ ผูกพันฯ = ๒๕๖.๒๑๙๓ ลบ. 
ป ๒๕๖๐ ผูกพันฯ = ๑๒๖.๘๔๑๒ ลบ. 
- บริษัท เอ.เอส.เอ.การชาง จํากัด ผูรับจาง ตาม

สัญญาจางเลขที่ ๑๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๖ วงเงิน ๕๙๖.๙๐๐ ลานบาท  
ระยะเวลา ๙๖๐ วัน ซึ่งสัญญาจางดังกลาวมีการ
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการกอสรางฯ จํานวน 
๓๐ งวดงาน กาํหนดแลวเสร็จ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  ดําเนนิการไปแลว ๒๙ งวดงาน 

งบประมาณทั้งสิ้น 
๕๙๖.๙๐๐ ลบ. 
เบิกจายแลว 
ป๕๖=๙๐ ลบ. 
ป๕๗=๖๖.๓๐ ลบ. 
ป๕๘=๕๗,๕๓๙๕ 
ลบ.  
ป ๕๘ =โอน
เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการกอสราง
อาคารดานพรมแดน
คลองใหญ ๑๐ ลบ. 
งบกลาง=
๑๑๖.๘๔๑๒ ลบ.  
ป๕๙=
๒๕๒,๙๖๐,๘๑๑.๐๗ 
บาท  

นายสัมพันธ  
จารุรัตนานนท  
ผูอํานวยการ
สํานักงานศุลกากร
ทาเรือแหลมฉบงั
กรมศุลกากร 
โทร. 
038407701 
E-mail: 101677 
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 74) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- สํานักงบประมาณแจงผลการพิจารณาเห็นชอบ
ใหกรมศุลกากรปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จากโครงการกอสรางอาคารดานพรมแดน
คลองใหญ วงเงิน ๑๐ ลานบาท เปน โครงการ
กอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสรางประกอบ 
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง และอนุมัติให
เบิกจายงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๑๑๖,๘๔๑,๒๐๐ 
บาท รวมท้ังสิ้น ๑๒๖,๘๔๑,๒๐๐ บาท สําหรับเปน
คางานในงวดท่ี ๑๕-๒๑ โดยใหเบกิจายในงบ
รายจายอ่ืน ลักษณะงบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ดําเนินการการครบทั้ง ๓๐ งวดงาน และเบิก
จายเงินเรียบรอยแลว 

รวมทั้งสิ้น 
๕๙๓,๖๔๑,๕๑๑.๐๗ 
บาท  
คงเหลือจาย 
๓,๒๕๘,๔๘๘.๙๓ 
บาท 
 

15 6.14 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให
มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
และตรวจสอบได โดย
จัดทํายุทธศาสตรการ

   โครงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (3) 

ผลการดําเนินงาน : ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้

๑) การนําโครงการทางพิเศษเขารวมในโครงการ
ความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST)  

 1. นายสุธารักษ  
ธีรจันทึก 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0-2298-



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 75) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

พัฒนารัฐวิสาหกิจที่
ชัดเจน พรอมทั้งกําหนด
เปาหมายและมาตรการที่
จะแกไขปญหาและฟนฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจทีม่ี
ปญหาดานการเงินและ
การดําเนินงานใหเกดิผล
ในทางปฏิบัติ ตลอดจน
พิจารณาความจําเปนใน
การคงบทบาทการเปนฐ
วิสาหกิจแตละแหงให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจ
เปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพของรัฐใน
การพัฒนาประเทศและ
พัฒนากลไกการกาํกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง 
เพื่อใหเกิดการแขงขันที่
เปนธรรม คํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ
สวนรวม คุมครอง
ผูใชบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ

คนร. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเปดเผยขอมูลโครงการกอสราง
ภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สําหรับ
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ 
(CoST) ที่ใหนําโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ 
– ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก มูลคาโครงการรวม 
๓๑,๑๓๗ ลานบาท ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เขารวมในโครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ 
(CoST) เพื่อดําเนินการเปดเผยขอมลูตามแนวทาง
ของ CoST ใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบไดและ
เปนการเสริมสรางความโปรงใสในโครงการกอสราง
ขนาดใหญของภาครัฐ เนื่องจากเปนโครงการ
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศและมี
ผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง 

๒) การจัดทํารางพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

คนร. มีมติเห็นชอบในหลักการของราง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. .... ที่ไดปรับปรุงแลว ตาม
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ และมอบหมายให
กระทรวงการคลังพิจารณากอนนาํเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป ทั้งนี ้คนร. ไดมีขอสังเกตและมอบหมายให

5880 ตอ 3164 
2. นายภูมิศักดิ์ 
อรัญญาสุขเกษม 
ผูอํานวยการกอง
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 
โทร. 0-2298-
5880 ตอ 2136 
3. น.ส.ปยวรรณ 
ลามกิจจา 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารหลักทรัพย 
โทร. 0-2298-
5880 ตอ 2111 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบ
ายรัฐวิสาหกิจ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 76) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

สามารถใหบริการ
ประชาชนไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว 
รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการหนี้ทั้งในสวนที่
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รับภาระอยางโปรงใสและ
มีประสิทธิภาพเพื่อลด
ภาระทางการคลัง 

คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทฯ 
ศึกษาเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็นคูขนานไปกับการ
เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนี ้

๒.๑ ใหศึกษาแนวทางการสรางความเขาใจ
ใหกับพนักงานและผูที่เกี่ยวของจากกรณีของการ
แปลงสภาพ “การปโตรเลียมแหงประเทศไทย” เปน 
“บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” ในอดีต 

๒.๒ ใหศึกษาแนวทางและความเปนไปไดใน
การจัดสรรหุนของรัฐวสิาหกิจใหกบัผูบริหาร และ
พนักงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสราง “ความเปน
เจาของ” ในรัฐวิสาหกิจดวย 

๓)  การพิจารณาโครงการลงทุนของรัฐวสิาหกิจ คนร.  
ไดมีการพจิารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของ
รัฐวิสาหกิจ และมมีติดังนี ้

(๑) เห็นชอบการดําเนินโครงการกอสราง
สายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะสมุย และเกาะเตา จังหวัด
สุราษฎรธานี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) วงเงิน
ลงทุนโครงการจํานวน ๒,๑๓๐ ลานบาท และ ๑,๗๗๖ 
ลานบาท ตามลําดับ เพื่อให กฟภ. สามารถขยาย
ระบบจําหนายไฟฟาซึ่งเปนบริการขัน้พื้นฐานใหกับ
ประชาชนในพื้นทีเ่กาะสมุยและเกาะเตาไดอยาง
เพียงพอและมั่นคง และมอบหมายให กฟภ. 
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดตอไป 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 77) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

(๒) เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินลงทุน
โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเก็ตของบริษัท ทา
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทอท.) เปน
จํานวน ๘,๘๖๑.๐๑๗ ลานบาท โดยเพิ่มเติมจาก
เดิมที่ไดรับอนุมัติไว จํานวน ๓,๐๖๙.๘๙๕ ลาน
บาท เพื่อใชเปนคาใชจายในการชดเชยผลกระทบ
ดานเสียงที่เกิดจากการดําเนินโครงการและเยียวยา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนผูอาศัยโดยรอบ และ
ให บมจ. ทอท. พิจารณาลําดับความเรงดวนตาม
ความเดือดรอนตอไป 

(๓) เห็นชอบในหลักการใหการรถไฟแหง
ประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการระบบรถไฟชาน
เมืองสายสีแดงออน ชวงบางซื่อ - พญาไท - 
มักกะสัน – หัวหมาก และสายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ 
– หัวลําโพง ภายใตกรอบวงเงินลงทุน จํานวน 
๔๔,๑๕๘ ลานบาท และเห็นควรให รฟท. บริหาร
ทรัพยสินโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเขต
ทางรถไฟและยานสถานีใหเกิดประโยชนสูงสุด  
ซึ่งหนวยงานเจาของโครงการจะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
ดังกลาวตอไป 

๔) ผลการพิจารณาการดําเนินการตามแผนการ
แกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจรายแหง ดังนี ้

 (๑) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ที



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 78) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

โอที) และ (๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (บมจ. กสท) 

 - คนร. รับทราบการปรับโครงสรางของ 
บมจ. ทีโอท ีและ บมจ. กสท โดยการจัดตั้งบริษัท
ลูกจํานวน ๓ บริษัท เพื่อบรหิารจัดการทรัพยสิน
ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ไดแก บริษัท
โครงขายบรอดแบนดภายในประเทศ (NBNCO) 
บริษัทโครงขายระหวางประเทศ (NGNCO) และ
บริษัทศูนยขอมูลอินเตอรเนต็ (IDCCO) โดยให
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกํากับ
ให บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท จัดทํารายละเอียด
ของแผนการดําเนินกิจการของทั้ง ๓ บริษัท และ
ดําเนินการสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานของ บมจ. 
ทีโอที และ บมจ. กสท ตอไป 

(๓) บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) (บกท.) 
 - คนร. รับทราบการดําเนินการของ บกท. ที่

มีความคืบหนาเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยให บกท. 
เรงเพิ่มรายไดคาโดยสาร โดยการปรับปรุงระบบการ
ขายและจัดจําหนายผานเว็บไซตและลดคาใชจายที่
ไมรวมน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ใหคงรักษาคุณภาพการ
ใหบริการและความปลอดภัย นอกจากนี้ให บกท. เปน
ศูนยกลางดานการบินของภมูิภาครวมกับสายการ
บินอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๔) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 79) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- คนร. รับทราบความคืบหนาการ
ดําเนินการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ 
มกราคม ๒๕๒๖ เรื่อง การใหใบอนุญาต ในการเดินรถแก 
ขสมก. จากกรมการขนสงทางบก ซึ่งการยกเลิก
ดังกลาวจะเปนการปฏิรูประบบการขนสงมวลชนในสวน
ของรถโดยสาร สาธารณะทั้งระบบ โดยการปรับปรุง
เสนทางการเดินรถใหมีประสิทธิภาพ และปรับบทบาทให
กรมการขนสงทางบกเปนผูกํากับดูแล (Regulator) และ 
ขสมก. เปนเพียงผูใหบริการเดินรถ (Operator) 
รายหนึ่ง เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมและ
ใหกระทรวงคมนาคมเรงนําเสนอคณะรัฐมนตรี และ
ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป พรอมทั้ง
รับทราบแนวทางการจัดหารถโดยสารจํานวน ๓,๑๘๓ 
คัน ของ ขสมก. และใหกระทรวงคมนาคมเรง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนแผนการ
จัดหารถโดยสารตอไป 

(๕) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 
- คนร. มอบหมายใหคณะอนกุรรมการ

กลั่นกรองแผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจและ
กระทรวงคมนาคมรวมจัดทาํหลักเกณฑในการ
พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟา
สายสีแดงของ รฟท. ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน และ
แตงตั้งคณะทาํงานเพื่อกาํกับติดตามการพัฒนาทีด่ิน 
Non-core ของ รฟท. ทั้งระบบ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 80) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

โดยเฉพาะการใชประโยชนตามแนวขางทางเสนทาง
รถไฟทางคูและสถานรีถไฟ ทั้งนี้ ใหดําเนนิการ
นําเสนอ คนร. พิจารณาภายใน ๓ เดือน 

(๖) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 

 - คนร. รับทราบการดําเนินการของ ธพว. ที่มี
ความคืบหนาคอนขางมาก โดยให ธพว. ใหความสําคัญ
กับการลดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด 

(๗) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) 
 - คนร. รับทราบแนวทางการปรับโครงสราง

ทางการเงินของ ธอท. เพื่อเตรียมความพรอมใน
การหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใหกระทรวงการคลัง
เรงนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
คณะอนุกรรมการเปดเผยขอมูลโครงการกอสราง
ภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สําหรับ
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ 
(CoST) (คณะอนุกรรมการ MSG) 

- คณะอนุกรรมการ MSG ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติ
รับทราบความคืบหนาการดําเนินงานสําหรับ
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST) 
ของ บมจ. ทอท. และความคืบหนาการแตงตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) พรอม



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 81) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ทั้งเห็นชอบการนําโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ 
– ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก มูลคาโครงการรวม 
๓๑,๑๓๗ ลานบาท ของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย (กทพ.) เขารวมโครงการ CoST และนําเสนอ 
คนร. เพื่อพิจารณาตอไป 

- คณะอนุกรรมการ MSG ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้

๑) รับทราบผลการพิจารณาของ คนร. 
กรณีของ กทพ. เสนอใหนําโครงการทางพิเศษสาย
พระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก ดําเนนิการตาม
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ (CoST) 

๒) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ตอตานการทุจริตแหงชาติ กรณีจัดตั้งคณะกรรมการ
เปดเผยขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐ (Multi – 
Stakeholder Group) แทนคณะอนกุรรมการเปดเผย
ขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐ (Multi – Stakeholder 
Group) สําหรับโครงการความโปรงใสในการกอสราง
ภาครัฐ (CoST) 

๓) รับทราบความคืบหนาการดําเนินงาน
สําหรับโครงการความโปรงใสในการกอสราง
ภาครัฐ (CoST) ของ บมจ. ทอท.  

๔) เห็นชอบผลการตรวจสอบการเปดเผย



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 82) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ขอมูลโครงการกอสรางภาครัฐของคณะทํางาน
ตรวจสอบขอมูล (Assurance Team) โดยมี
ขอสังเกตใหที่ปรึกษา TDRI ประสานงานกับ
คณะทํางาน CoST ของหนวยงานเจาของโครงการ 
(บมจ. ทอท.) เพื่อดําเนินการปรับปรุงการเปดเผย
ขอมูลตามขอสังเกตของที่ปรึกษาตอไป 
คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ
แหงชาติ (คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัท) 

- คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหคณะทํางาน
เตรียมการจัดตั้งและกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ
บรรษัทวิสาหกิจแหงชาติและคณะทํางานปรับปรุง
กฎระเบียบที่ใชกับบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติและ
หนวยงานภายใตบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติจัดทํา
แผนการดําเนินงาน (Roadmap) เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะทํางานใหชัดเจนและ
สอดคลองกับระยะเวลาการเสนอราง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. .... เพื่อใหมีผลบังคับใช
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไขปญหา
รัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ) 

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 83) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

๒๕๕๙ ไดรับทราบความคืบหนาการแกไขปญหา
ของรัฐวิสาหกิจและมีการสั่งการดําเนินงาน ดังนี้  

(๑) รฟท. 
ขอใหกระทรวงคมนาคมกาํกับและเรงรัด

การดําเนินงานให รฟท. แจงผลการพิจารณารูปแบบ
การบริหารจัดการโครงการรถไฟฟาสายสีแดง โดย
คํานึงถึงความเปนไปไดในการประมาณการจํานวน
ผูโดยสาร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ ความเสี่ยงตางๆ  รวมทั้งผลประโยชนที่
ประชาชนไดรับจากการบริหารจัดการโครงการ
รูปแบบตางๆ เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ตอไป 

(๒) ธอท. 
มอบหมายให ธอท. เรงศึกษาแนวทางการ

โอนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPFs) ไปยังบริษัทบริหาร
สินทรัพย (AMC) ที่กระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้น และ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการเพื่อรองรับการดําเนินธรุกิจ
ในอนาคตของ ธอท. ใหมีความชัดเจนและสามารถนาํมา
ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 

(๓) ขสมก. 
กรณีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ เรื่องนโยบายการเดินรถ
โดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะ
เปนการปรับบทบาทให ขสมก. เปนเพียงผู



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 84) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ใหบริการเดินรถ (Operator) รายหนึ่ง ให
กระทรวงคมนาคมกํากับและเรงดําเนินการยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรดีังกลาว พรอมทั้งศึกษาแผนการ
ปฎิรูปเสนทางเดินรถใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ และรายงานผลการศึกษาดังกลาว
ใหคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 

(๔) บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท 
มอบหมายให บมจ. ทีโอที ดําเนิน

การศึกษารายละเอียด จัดทําแผนธุรกิจ ประเมิน
ราคาทรัพยสิน และแผนการจัดการบุคลากรของ
บริษัท NBNCO และมอบหมายให บมจ. กสท 
ดําเนินการศึกษารายละเอียด จัดทําแผนธุรกิจ 
ประเมินราคาทรัพยสิน และแผนการจัดการ
บุคลากรของบริษัท NGNCO และ IDCCO ทั้งนี้ ให
ดําเนินการศึกษาใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๙ เพื่อใหการดําเนินการปรับโครงสราง บมจ.  
ทีโอที และ บมจ. กสท  

     โครงการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนรวม
ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private 
Partnerships (PPP)(3) 
1. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 

กฎหมายลําดับรองที่จําเปนสําหรับดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖)   

 นายพลจักร  
นิ่มวัฒนา 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ 
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 85) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

มีความครบถวนแลว 
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร PPP 

- คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันท่ี ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบและเห็นชอบตามที่
ประธานกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้  

๑) เห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน
รวมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
(แผนยุทธศาสตรฯ) ซึ่งมี ๒๐ กิจการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะภายใตแผน
ยุทธศาสตรฯ แบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่ ๑ 
กิจการที่สมควรใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน 
(opt-out) จํานวน ๖ กิจการ และกลุมที่ ๒ กิจการ
ที่รัฐสงเสริมใหเอกชนมสีวนรวมในการลงทุน (opt-
in) จํานวน ๑๔ กิจการ และมีเงินลงทุนรวม
ประมาณ ๑.๔๑ ลานลานบาท เพือ่เปนกรอบ
นโยบายในการใหเอกชนรวมลงทุนในชวง ๕ ป  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) สําหรับหนวยงานตางๆ 
ใชเปนแนวทางในการพิจารณาพัฒนาโครงการใน
รูปแบบ PPP ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรฯ ประกาศใช
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๒) รับทราบการจัดทํารายการโครงการ 
(Project Pipeline) ในกิจการภายใตรางแผน
ยุทธศาสตรฯ จํานวน ๖๕ โครงการ มูลคารวม 

บายรัฐวิสาหกิจ 
0-2298-5880  
ตอ 3182 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 86) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

๑.๔๑ ลานลานบาท เพื่อใชในการกํากับและ
ติดตามโครงการ PPP ตอไป ซึ่งจะไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและใชประกอบการ
พิจารณาแผนยุทธศาสตรฯ ตอไป 

- ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีมต ิดังนี ้

๑. กําหนดแนวทางการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (PPP) ในโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของรัฐ ดังนี ้

๑.๑) พิจารณาใหเอกชนเปนผูรับผิดชอบใน
การลงทุนของโครงการใหมากข้ึนโดยมีการจัดแบง
ความเสี่ยงจากการดําเนินโครงการตามความ
เหมาะสมของแตละโครงการ 

๑.๒) กําหนดมาตรการสงเสริมโครงการ PPP 
โดยมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมกําหนดลักษณะของรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนแบบเบื้องตน
สําหรับโครงการ PPP และมอบหมายให
กระทรวงการคลัง ปรับปรุงกฎระเบียบในการจัด
ประโยชนในที่ราชพัสดุใหสามารถสนับสนุน
โครงการ PPP ไดมากขึ้น 

๒. เห็นชอบกรอบโครงการ PPP ภายใตแผน
ยุทธศาสตร PPP ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (Project 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 87) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

Pipeline) เปน ๖๖ โครงการ วงเงินลงทุนรวม 
๑.๕๘ ลานบาท 

๓. เห็นชอบหลักการการดําเนินโครงการ PPP ที่มี
มูลคาต่ํากวา ๕,๐๐๐ ลานบาท และกรอบแนวทางใน
การกลั่นกรองโครงการขนาดกลาง (๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ 
ลานบาท) ที่สมควรดําเนินการตามหลักเกณฑและ
ขั้นตอนตาม พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖ 

     โครงการยกระดับกระบวนการใหเอกชนเขารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) (4) 

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ดังนี ้

(๑) อนุมัติใหดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู 
(ชวงแคราย – มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) เปนระบบรถไฟฟา
รางเดี่ยว (Monorail) 

(๒) อนุมัติใหเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพูและโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองใน
รูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนคางานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุน คางานโยธา คา
งานระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟา และคาจางที่ปรึกษา
โครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซอมบํารุงโครงการ 
โดยใหเอกชนรวมลงทุนรวมเปนเวลา ๓๓ ป ๓ เดือน 
(ระยะเวลาการกอสราง ๓ ป ๓ เดือน และระยะเวลา
เดินรถ ๓๐ ป) และเอกชนเปนผูจัดเกบ็คาโดยสาร

  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 88) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

และรับความเสี่ยงดานจาํนวนผูโดยสารของ
โครงการ (Ridership Risk) 

(๓) อนุมัติคางานที่เกี่ยวของกับการจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินและคาสํารวจอสังหาริมทรัพยโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู และโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองใน
กรอบวงเงินรวม จํานวน ๖,๘๔๗ ลานบาท และ 
๖,๐๑๓ ลานบาท ตามลําดับ 

(๔) อนมุัติกรอบวงเงินสนับสนุนแกเอกชนเปน
เงินสนับสนุนคางานโยธาในวงเงินไมเกิน ๒๐,๑๓๕ 
ลานบาท สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูและไม
เกิน ๒๒,๓๕๔ ลานบาท สําหรับโครงการรถไฟฟาสายสี
เหลืองที่เปนมูลคาปจจุบันตามที่ตกลงในสัญญา
สัมปทาน โดยทยอยจายใหเอกชนหลังจากเริม่เปด
เดินรถแลว และแบงจายเปนรายป โดยกําหนด
ระยะเวลาแบงจายไมต่ํากวา ๑๐ ป 

(๕) มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมและการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไป
ดําเนนิการกาํกับดูแลใหโครงการรถไฟฟาสายอื่นๆ 
สามารถเปดใหบริการไดตามแผน พิจารณาความ
เหมาะสมของอัตราคาโดยสาร เรงดําเนินการใชระบบ
ตั๋วรวมและการกําหนดอัตราคาโดยสารที่เหมาะสม
ในภาพรวม พิจารณารูปแบบลักษณะการจายเงิน
สนับสนุนแกเอกชนทีส่ามารถสงเสริมการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ 
เพื่อใหเอกชนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบใหมี



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 89) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ประสิทธิภาพ และเรงจัดทําแผนการดําเนิน
โครงการในรายละเอียดใหชัดเจน โดยเฉพาะ
แผนการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และพิจารณาวงเงิน
ขอรับงบประมาณสําหรับจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให
เพียงพอและสอดคลองกับขั้นตอน/ระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการ  

(๖) ใหกระทรวงการคลัง โดย สคร. ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) 
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามขั้นตอน
การดําเนินโครงการใหเปนไปตามกําหนดเวลาตาม
มาตรการ PPP Fast Track เพื่อใหหนวยงานมี
ระยะเวลาในการศึกษา และวิเคราะหโครงการรวม
ลงทุนตางๆ  ไดอยางรอบคอบและครบถวน  

๒. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙ เมื่อวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ไดติดตามความ
คืบหนาของ 5 โครงการของกระทรวงคมนาคมภายใต
มาตรการ PPP Fast Track ไดแก โครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู (ชวงแคราย – มีนบุรี) และโครงการ
รถไฟฟาสีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพูและโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองแลว เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยในขั้นตอนตอไป รฟม. 
และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 ของ
พระราชบัญญัตกิารใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 90) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖) 
จะดําเนินการคัดเลือกเอกชนใหไดตามกรอบเวลาที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตอไป สําหรับโครงการ 
Motorway สายบางปะอิน – นครราชสีมา และ
โครงการ Motorway สายบางใหญ - กาญจนบุรี ซึ่ง
ไดดําเนินการทดสอบ และมีนาคม 2559 กระทรวง
คมนาคมไดใหความเห็นชอบแลว นอกจากนี้ ในสวน
ของรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอขยาย (ชวงหัวลําโพง 
– บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ) คณะกรรมการ
นโยบายฯ ไดหารือประเด็นตางๆ ที่จะทําใหสามารถ
เปดใหบริการแกประชาชนไดตามเปาหมายในชวงตน
ป 2563 โดยที่ประชุมไดกําหนดหลักการของ
แนวทางในการดําเนินโครงการ คอื  

(1) การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน
ผูใชบริการ  

(2) การแบงปน ผลประโยชนของรัฐอยางเปนธรรม  
(3) โครงการสามารถเปดใหบริการไดเร็วที่สดุ 
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ ไดขอสรุปในทุกประเด็น

แลว โดยมอบหมายให รฟม. จัดทําขอมูลเพิ่มเติมตาม
ประเด็นตางๆ และจัดสงใหคณะกรรมการนโยบายฯ 
ที่จะพิจารณาโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินสวนตอ
ขยายนีภ้ายในเดือนพฤษภาคม 2559 ตาม
กําหนดการของมาตรการ PPP Fast Track 

๓. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 91) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 (๑) เห็นชอบในหลักการของการใหเอกชนรวม
ลงทุนในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงนิสวนตอขยาย 
(ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ) 
ตามขอเสนอของ รฟม. ที่กําหนดใหมีการเดินรถ
แบบตอเนือ่ง (Through Operation) สําหรับการเดิน
รถโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินในภาพรวม โดยให
เอกชนเปนผูลงทุนงานระบบรถไฟฟา และใหบริการ
เดินรถและซอมบาํรุงโครงการฯ แบบ PPP Net Cost 
โดยเอกชนเปนผูรับผลประโยชนและความเสี่ยงจากคา
โดยสารในการใหบริการเดินรถและซอมบํารุงของ
โครงการฯ เปนระยะเวลา 30 ป และภาครัฐไมมีภาระ
ทั้งทางตรงและทางออมตอการสนบัสนุนภาระทาง
การเงินและการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ ใหเอกชน
ดําเนนิการติดตั้งระบบรถไฟฟาชวงเตาปนู – บางซื่อ 
ใหแลวเสร็จและสามารถเริ่มเดินรถเปนลําดับแรกกอน 
ซึ่งวงเงินลงทุนรวมของโครงการทั้งหมดจะอยูที่
ประมาณ 84,000 ลานบาท 

 (๒) ติดตามความคืบหนาของอีก 4 โครงการ
ภายใตมาตรการ PPP Fast Track ของกระทรวง
คมนาคม ไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแค
ราย – มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟาสีสายเหลือง  
(ชวงลาดพราว – สําโรง) โดยปจจุบันอยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 
ของพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖) ตาม



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 92) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

กําหนดระยะเวลาของ PPP Fast Track และโครงการ 
Motorway สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ 
- กาญจนบุรี ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมไดใหความเห็นชอบแลว พรอมทั้งไดรับทราบ
การใชบังคับของกฎกระทรวงที่ไดเพิ่มมูลคาโครงการ 
PPP ที่ตองดําเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. รวม
ลงทุนฯ ป ๒๕๕๖ เปน 5,000 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 
26 เมษายน 2559 และรับทราบความคืบหนา
การดําเนินงานของกองทุนสงเสรมิการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐที่ไดมีการใหเงินสนับสนุน
การจางที่ปรึกษาสําหรับโครงการศูนยเปลี่ยนถายรูป
แบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของ
กรมการขนสงทางบกแลว 

     การผลักดันรางพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

วันที่ 1 กันยายน 2560 สภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ แลว  
และลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติฯ  
ในวาระที่ 1 และไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ในวาระที่ 2 
เพื่อพิจารณาในหลักการ สาระสําคัญและพิจารณา
รายมาตรา พรอมทั้งรับขอสังเกตจากสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่ขอแปรญัตติ รวมทั้ง
ความเห็นอื่นที่เกี่ยวของภายใน 60 วัน เพื่อเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระที่ 3 เพื่อพิจารณา ลง

 นางสาวณัฐพัชร 
ทวีวรรณบูลย 
นิติกรชํานาญการ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
โทร. 0 2298 5880 
- 7 ตอ 3124 
อีเมล natthapat_t 
@sepo.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 93) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

มติใหประกาศใชรางพระราชบัญญัติฯ เปนกฎหมาย
ตอไป โดยไดมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 1 
กันยายน 2560 ซึ่งปจจุบันยังคงอยูในการพิจารณา
ในวาระที่ 2 

     การจัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ดังนี ้
 (๑) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให

กระทรวงการคลังและหนวยงานที่เกีย่วของรับ
ความเห็นของสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานกังบประมาณ 
และธนาคารแหงประเทศไทย ไปพิจารณ
ดําเนินการตอไป 
 (๒) ใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลัก

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง
คมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผนการจัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (กองทุนฯ) อยางรอบคอบ โดย
คํานึงถึงความพรอมและความเปนไปไดในดานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของกรอบระยะเวลาใน
การพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเขามาอยูใน

 นายชาญวิทย  
นาคบุร ี
ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน
รัฐวิสาหกิจ  
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-
๕๘๘๐-๗ 
ตอ ๓๑๕๑ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 94) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

กองทุนฯ ซึ่งอาจตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ มีการกําหนดมูลคาที่แทจริง
ของโครงการ และมีการกําหนดเงื่อนไข การแบง
ผลประโยชนระหวางหนวยงานเจาของโครงการและ
กองทุนฯ เพื่อใหดําเนินการออกขายหนวยลงทุนใหแก
บุคคลทั่วไปสามารถดําเนนิการไดภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนฯ แลว และสามารถ
ดําเนินการไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. ๘/๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ที่กําหนดใหบริษัท
จัดการตองเขาทําสัญญาเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน
กิจการโครงสรางพื้นฐานภายใน ๑ ป นับตั้งแตวันที่
จดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดมูลคารวมกันไมนอยกวา
รอยละ ๗๕ ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวม 
- คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกํากับ
การดําเนินงานกองทุนโครงสรางพืน้ฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย (คณะกรรมการเพื่อเตรียมการ
จัดตั้งฯ) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบผลการ
คัดเลือกคณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือแจงยืนยันขอเสนอ
ดานราคาทีเ่สนอมาขางตน และมอบหมายใหฝาย
เลขานุการคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ 
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
- คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ จะมีการประชุม



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 95) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเปน
การพิจารณาการจัดตั้งกองทุนฯ ระยะที่ ๑ และราง
พระราชบญัญัติกองทุนเพื่อการสนบัสนุนกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐานแหงประเทศไทย พ.ศ. .... 

     การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกองทุน
รวมวายุภักษ 1 (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

- คณะกรรมการกํากับฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติ
รับทราบผลการศึกษาแนวทางการดําเนินงานของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ของบริษัทที่ปรึกษา 

- คณะกรรมการกํากับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้

 (๑) รับทราบผลการศึกษาแนวทางทางการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เพิ่มเติม 
พรอมทั้งใหบริษัทที่ปรึกษารับความเห็นและขอสังเกตุ
ของคณะกรรมการเพื่อไปศึกษาในรายละเอียดและ
นําเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง  

 (๒) รับทราบรายงานผลการศึกษาแผนการ
บริหารจัดการพอรตการลงทุนแบบเชิงรุก 
- คณะกรรมการกํากับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/

๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้
 (๑) รับทราบผลการหารือ 
 (๒) รับทราบขั้นตอนการดําเนินการเพื่อรองรับ

 นายจีรวัฒน  
หงสกุล 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ 
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
0-2298-5880  
ตอ 2119 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 96) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การลงทุนในกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) 
ของกระทรวงการคลัง และเห็นชอบใหบริษัท
จัดการกองทุนเตรียมความพรอมในการแกไข
โครงการตอไป 

 (๓) เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการ
กระจายหนวยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนฯ 
ใหแกนักลงทุนทั่วไปกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

     การเรงรัดติดตามการเบิกจายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ(3) 
ผลการดําเนินงาน: กรอบการเบิกจายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๔๕ แหง 
เทากับจํานวน ๓๓๕,๕๒๒ ลานบาท โดยขอมูลการ
เบิกจาย ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเปนขอมูล 
ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ รัฐวิสาหกิจสามารถ
เบิกจายงบลงทุนสะสม เทากับจํานวน ๑๗๐,๘๓๙ 
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๑.๓๔ ของแผนการ
เบิกจายงบลงทุนสะสม หรือคิดเปนรอยละ 
๔๙.๔๐ ของกรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจายทั้งป 
ซึ่งประกอบดวย 

๑) รัฐวิสาหกิจปงบประมาณ จํานวน ๓๔ แหง มี
กรอบวงเงินลงทุนทั้งป จํานวน ๑๔๖,๕๘๙ ลาน
บาท ซึ่งมีแผนการเบิกจายงบลงทนุสะสม ๑๐ 

 นายกมลภพ อุราสุข 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจชํานาญ
การ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
0-2298-5880  
ตอ 3156 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 97) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เดือน (เดือนตลุาคม ๒๕๕๙ – เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๐) จํานวน ๑๐๒,๙๓๗ ลานบาท สามารถ
เบิกจายงบลงทุนสะสม จํานวน ๗๓,๙๔๔ ลาน
บาท คิดเปนรอยละ ๗๑.๘๓ ของแผนการเบิกจาย
งบลงทุนสะสม หรือคิดเปนรอยละ ๕๐.๔๔ ของ
กรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจายทั้งป 

๒) รัฐวิสาหกิจปปฏิทิน จํานวน ๑๑ แหง มี
กรอบวงเงินลงทุนทัง้ป จํานวน ๑๙๙,๒๑๕ ลาน
บาท ซึ่งมีแผนการเบิกจายงบลงทนุสะสม ๗ เดือน 
(เดือนมกราคม ๒๕๖๐ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐) 
จํานวน ๑๐๗,๑๐๐ ลานบาท สามารถเบิกจายงบ
ลงทุนสะสม จํานวน ๙๖,๘๙๕ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๙๐.๔๗ ของแผนการเบิกจายงบลงทุน
สะสม หรือคิดเปนรอยละ ๔๘.๖๔ ของกรอบ
วงเงินลงทุนท่ีจะเบิกจายทั้งป 

     การติดตามการนําสงเงินรายไดแผนดิน 
- สคร. ไดติดตามการนําสงเงินรายไดแผนดินเปนราย

เดือน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการกําหนดจํานวน
เงินนําสงเงินรายไดในเอกสารงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน 
๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท ประกอบดวย รัฐวิสาหกิจจํานวน 
๓๖ แหง และกิจการที่กระทรวง การคลังถือหุนต่ํากวา
รอยละ ๕๐ จํานวน ๑๘ แหง ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม 
๒๕๕๙ มียอดเงินนําสงรายไดแผนดินสะสม จํานวน 
๑๒๑,๓๔๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๐๑.๑๒ ของ

- นายอัฐวุฒิ  
สพันธุพงษ 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
โทร. ๐-๒๒๙๘-



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 98) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เปาหมายเงินนําสงรายไดแผนดินประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙ และสูงกวาประมาณการสะสม ๑๑ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙) จํานวน ๑๐,๑๙๓ ลานบาท  

 

๕๘๘๐-๗ตอ 
๓๑๕๖ 

16 6.16 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พรอม
ทั้งกําหนดเปาหมายและ
มาตรการที่จะแกไขปญหา
และฟนฟูกจิการของ
รัฐวิสาหกิจที่มีปญหาดาน
การเงินและการดําเนินงาน
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนพจิารณาความ
จําเปนในการคงบทบาทการ
เปนรัฐวสิาหกิจแตละแหงให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจ
เปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพของรัฐในการ

   โครงการสนับสนุนการขยายกําลังการผลิต (4) 
เปนสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อใหผู
สงออกนําเงินไปใชในการขยายกําลังการผลิตของ
กิจการ เชน การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อ
เครื่องจักรเพิ่มเตมิและการลงทุนในสินทรัพยถาวร
อื่นๆ รวมทั้งการสรางโรงงานใหมภายในประเทศ
ทั้งนี้ตองเปนกิจการที่ผลิตสินคาเพื่อสงออกเปน
สวนใหญหรือเปนกิจการที่มีรายไดเปนเงินตรา
ตางประเทศหรือเปนกิจการที่ผลิตสินคาทดแทน
การนําเขาซึ่งเปนกิจการที่ดําเนินการอยูแลวหรือ
เปนกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม 
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนสงิหาคม 2560 
ธสน. ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกําลังการ
ผลิตใหแกผูสงออกเปนจาํนวน 16,626 ลานบาท 
และมียอดคงคางเงินใหสินเชื่อจํานวน 13,344 
ลานบาท โดยเปนวงเงินท่ีอนุมัติและเซ็นสัญญา
แลวในชวงเดือนกันยายน 2557 – สิงหาคม 
2560 จํานวน 11,409 ลานบาท 

- 
 

นางปยรัตน  
สุนทรพงศ  
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
โทร.  
02-2713700 
ตอ 2703 
Email: piyarats 
@exim.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 99) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

พัฒนาประเทศและพัฒนา
กลไกการกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง 
เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปน
ธรรม คํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศสวนรวม 
คุมครองผูใชบริการไดอยาง
มีประสิทธภิาพ และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว 
รวมทัง้มีการบริหารจัดการ
หนี้ทั้งในสวนที่รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจรับภาระอยาง
โปรงใสและมีประสิทธภิาพ
เพื่อลดภาระทางการคลัง 

17 6.17 เพิ่มขีดความสามารถ
ของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมให
เขมแข็ง สามารถแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
เพิ่มองคความรูในดานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและพัฒนาการ

   บริการสินเชื่อแกผูสงออกขนาดกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) (4) 
ใหบริการสินเชื่อแกผูสงออกขนาดกลางและขนาด
ยอม ทั้งในรูปแบบสินเชื่อระยะสั้นเพ่ือเตรียมการ
สงออก และสินเชื่อระยะยาวเพ่ือขยายกําลังการผลิต
หรือประสิทธิภาพการผลิตของกิจการ รวมทั้งมี
แผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 
SMEs ดวยการใหความรูดานการสงออก การคา
ระหวางประเทศ ท้ังนี้เพื่อเสริมสรางศักยภาพ 
สนับสนุนการเติบโต และสรางความแข็งแกรง

 นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร. 02-



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 100) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

บริหารจัดการภายในองคกร 
ปรับโครงสรางกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมใหเปนระบบและมี
เอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการ
เขาถึงแหลงเงินทุนและบริการ
ทางการเงินและการลงทุน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ 
การตลาดและโอกาสใน
การลงทุนในตางประเทศ 

ใหแกผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ผลการดําเนินงาน 
- ดานการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ SMEs 

ในชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2557 ธสน. ไดจัด
อบรมใหความรูผูประกอบการ SMEs เรื่อง “เปด AEC 
อยางมั่นใจ...SMEs กาวไกลไปกับ EXIM” จํานวน 4 
ครั้ง มีผูเขารวมรวม 264 ราย 
- ในป 2558 จัดอบรมใหความรูผูประกอบการ

ในหลักสูตร “เพ่ิมโอกาสผูสงออกไทย ขยายตลาด
มั่นใจกับ EXIM” จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวม 301 
คน หลักสูตร “สงออกปลอดภัย SMEs ไทย มีภูม”ิ 
4 ครั้ง มีผูเขารวม 256 คน 
- ป 2559 จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มโอกาสผูสงออกไทย 

ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM” จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวม 
367 ราย หลักสูตร “สงออกทันใจ SMEs ไทยปลอดภัย 
(สัญจร) ป2559” 2 ครั้ง มีผูเขารวม 84 ราย 
- ป 2560 จัดอบรมหลักสูตร “Innovative Biz 

to Global” รวมกับ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
(สนช.) มีผูเขารวม 30 คน และโครงการ Genius 
Academy, Thailand 4.0 รวมกบั กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม มีผูเขารวม 56 คน 
- ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ธสน. ไดจัดสรร

วงเงินสินเชื่อใหแกผูประกอบการ SMEs เปน
วงเงินรวม 95,540 ลานบาท และมียอดคงคาง
เงินใหสินเชื่อจํานวน 36,192 ลานบาท โดยเปน

2713700 ตอ 
2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 101) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

วงเงินท่ีอนุมตัิในชวงเดือนกันยายน 2557– 
สิงหาคม 2560 จํานวน 88,032 ลานบาท และ
มีการเซ็นสัญญาแลวในเดือน กันยายน 2557 – 
สิงหาคม 2560 จํานวน 61,745 ลานบาท 
 

     โครงการค้ําประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) (ปรับปรุงใหม) (2) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59 วงเงินอนุมัติ 
7,454.83 ลานบาท  ยอดหนี้ 5,075.28 ลานบาท 
หมายเหตุ : ตามที่ธนาคารขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
ค้ําประกันฯ (ปรับปรุงใหม) จากเดิมตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 58 
ถึง 30 มิ.ย. 59 เปนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 (ตามมติ 
ครม.วันที่ 8 ก.ย. 58 และวันที่ 21 มิ.ย. 59) แตเนื่องจาก
วงเงินโครงการหมดลงกอน ธนาคารจึงปดโครงการแลว 
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 

  

     โครงการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)(2) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
วันที่ 1 ก.ย. 57 ถึง 31 ก.ค. 60 วงเงินอนุมัติ
รวม 347,495.15 ลานบาท ยอดหนี้รวม 
161,484.98 ลานบาท ดังนี ้
   หนวย : ลานบาท 

Size วงเงินอนุมัต ิ ยอดหนี ้
SMEs_L 209,229.44 85,018.59 

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 102) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

SMEs_M 
SMEs_S 

102,246.69 
36,019.02  

49,646.45 
26,819.94   

รวม 347,495.15  161,484.98 

  ทั้งนี้ วงเงินอนุมัติรวมและยอดหนี้รวมขางตน ได
รวมผลการดําเนินงานโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ 
SMEs (Soft Loan GSB) และ โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวยีนใหแก
ผูประกอบการ SMEs ระยะที่ 2 (KTB-Soft Loan 
GSB SMEs 59) ดวย ดังนี ้
   1. โครงการ Soft Loan GSB ผลการดําเนินงาน
สะสมตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 26 พ.ย. 58 
วงเงินอนุมัติ 23,196.50 ลานบาท ยอดหนี้ ณ 
30 มิ.ย. 60 จํานวน 21,360.79 ลานบาท 
   2. โครงการ KTB-Soft Loan GSB SMEs 59     
ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 11 ม.ค. 59 
ถึง 4 ก.พ. 59 วงเงินอนุมัติ 6,345.51 ลานบาท 
ยอดหนี ้ณ 30 มิ.ย. 60 จํานวน 5,613.70  
ลานบาท 
หมายเหตุ : โครงการ Soft Loan GSB และ KTB-Soft 
Loan GSB SMEs 59 ของธนาคาร  ปดโครงการแลว 
เนื่องจากวงเงินโครงการหมดลงกอน ดังนี ้
  - โครงการ Soft Loan GSB ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 58-31 ธ.ค. 58 ปดโครงการแลว เมื่อวันที่ 
26 พ.ย.58 

 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 103) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- โครงการ KTB-Soft Loan GSB SMEs 59 ระยะเวลา
โครงการ ตั้งแตวันที่ 11 ม.ค. 59-30 มิ.ย. 59 ปด
โครงการแลว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59 

 
 
 

     โครงการสินเชื่อคูคาภาครัฐและรฐัวิสาหกิจ 
ผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 59 
ถึง 31 ส.ค. 60 วงเงินอนุมัติ 2,842.00 ลานบาท 
ยอดหนี ้1,269.28 ลานบาท 

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

     โครงการสินเชื่อกรุงไทยใจดีชวย SMEs 
ผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 59 
ถึง 31 ส.ค. 60 วงเงินอนุมัติ 5,479.47 ลาน
บาท    ยอดหนี้ 3,880.03 ลานบาท 
หมายเหตุ: ระยะเวลารับคําขอสินเชื่อกรุงไทยใจดีฯ 
ของธนาคารสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

18 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่ง
จะทําใหทุก 
ภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปได
ทันโลกและสามารถแขงขันใน

   โครงการ KTB netbank (2) 
ผลการดําเนินงาน :  
1. ผูสมคัรใชบริการ KTB netbank ตั้งแตวันที่  

1 ก.ย. 57 ถึง 31 ก.ค. 60 มจีํานวน 
2,590,776 ราย 
2. ธนาคารไดจัดทํา Market research สํารวจ

ความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ

- 
หมายเหตุ :  
ใชแหลงเงินอื่นๆ 
(เงินฝาก/เงินกูยืม) 
ของหนวยงานในการ
ดําเนินการ) 

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 104) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

โลกสมัยใหมได ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการคา
ผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ทั้ง
ผลิตภัณฑฮารดแวร 
ผลิตภัณฑซอฟตแวร 
อุปกรณสื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล 
และการใชดิจิทัลรองรับการ
ใหบริการของภาคธุรกิจ
การเงนิและธุรกิจบริการอื่น 
 ๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาค

สื่อสารและบันเทิง ตลอดจน
การใชดิจิทัลรองรับการผลิต
สินคาอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงใหดูแลและผลักดัน
งานสําคัญของประเทศชาติใน
เรื่องนี้ และจะจัดใหมี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง 

บริการ ตางๆ บน KTB netbank เพื่อนําผลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
3. นําผลิตภัณฑและบริการทีไ่ดรบัผลดีจากการ

จัดทํา market research (ตามขอ 2.) คือ บริการ
รับชําระคาสินคาและบริการ (Bill Payment) มา
ปรับปรุงพัฒนาและไดทดลองตลาดครั้งที่ 1 แลว 
ทั้งนี้ ปจจุบันยังไมกําหนดการทดลองตลาดครั้งที่ 
2 เนื่องจากธนาคารมีแผนจะดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมกอน เพื่อให
การทดลองตลาดไดผลดีขึ้น   
4. ปรับปรุงพัฒนาหนาจอและฟงกชั่น KTB netbank 

บน mobile application และ website แลวเสร็จ ดังนี ้
4.1 ปรับปรุง application ดาน KTB 

Exchange Rate และดาน KTB Locator ซึ่งได
เพิ่มเติมในสวนของการใหขอมูลตู ATM ที่รองรับ 
chip card แลวเสร็จ รวมท้ังปรับปรุง 
application ของระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อ
รองรับ version ใหม แลวเสร็จ 

4.2 ปรับปรุงการเขารหัสเชื่อมตอ website 
และเปลี่ยนรูปแบบ Captcha ที่หนา login จาก
เดิมใชตัวเลขอยางเดียว เปนตัวเลขผสมตัวอักษร 
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ ธปท. แลวเสร็จ 

4.3 ปรับปรุงการทํารายการซื้อขายกองทุน 
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ กลต. แลวเสร็จ 

4.4 ปรับปรุง website ในสวนของการปรับสี



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 105) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

และรูปแบบ drop down list ในฟงกชั่นตางๆ ให
ชัดเจนเขาใจงาย แลวเสร็จ 

4.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานในสวน
ของการเพิ่มคําเตือนแกลูกคากรณทีํารายการโอน
เงินซ้ํา และเพิ่มขั้นตอนการพสิูจนตัวตนของลูกคา
กรณีมีลักษณะการทํารายการผิดปกติ เพื่อลด
ผลกระทบตอระบบโดยรวม แลวเสร็จ 

4.6 ปรับปรุงดานความปลอดภัยในการโอน
เงินไปยังบุคคลอื่น ผาน KTB netbank โดยเพิ่ม
ขั้นตอนการกรอกรหสั TOP ยืนยันกอนทําธุรกรรม
โอนเงิน แลวเสร็จ 

4.7 พัฒนาการ login ผาน mobile 
application ดวย mobile PIN แทนการ login 
ดวย username และ password เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหกับลูกคาในการใชบริการ KTB netbank 
ผาน mobile application แลวเสร็จ 

5. ธนาคารไดเปดบริการลงทะเบยีน (Register) 
เพื่อตอบสนองโครงการ National e-Payment 
ของรัฐบาล ภายใตชื่อบริการพรอมเพย 
(PromptPay) ใหผูใชบริการลงทะเบียนเพื่อผูก
บัญชีธนาคารกับเลขประจําตัวประชาชนและ/หรือ
หมายเลขโทรศัพท   มือถือ โดยไดเปดบริการ
ลงทะเบียนแลว ตั้งแตวันที่ 15 ก.ค. 59 

6. ปรับปรุงระบบขอมลูภายในของธนาคาร 
ดานการบันทึกขอมลูการทํารายการของลูกคา 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 106) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

(write log) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แลวเสร็จ 
7. พัฒนาเมนูการโอนเงินระหวางประชาชน

ทั่วไป (Single Payment: C2C) เพื่อรองรับ
บริการพรอมเพย (ตามขอ 5.) ผาน KTB 
netbank แลวเสร็จ โดยธนาคารเปดใหบริการโอน
เงินฯ แลว เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 60   

8. ธนาคารไดลงนามในสัญญาวาจางกับบริษัท
ภายนอกเรียบรอยแลว เพื่อวาจางบริษัทฯ มา
ออกแบบ user interface ของ KTB netbank 
mobile application และ website  

9. พัฒนาการเปดบัญชีแบบ Smart Open 
Account เพื่ออํานวยความสะดวกกับลูกคาให
สามารถสมัครบริการ KTB netbank ไดพรอมกับ
การเปดบัญช ีแลวเสร็จ 

10. ธนาคารอยูระหวางดําเนินการ ดังนี ้
10.1 ทดลองตลาด campaign ลูกคา KTB 

netbank รายใหมและลูกคาเดิมทีไ่มไดใชบริการ
เปนเวลานานใหกลับมาใชบริการ โดยไดทดลอง
ตลาดแบบจํากัดจาํนวนสาขาในกรุงเทพ 121 
สาขา และตางจังหวัด 46 สาขา แลวเสร็จ ทั้งนี้ 
ผลจากการทดลองตลาดดังกลาว ธนาคารพิจารณา
แลวเห็นวายังไมขยายขอบเขตโครงการทั่วประเทศ 
โดยจะพิจารณาการทดลองตลาด  อีกครั้งรวมกับ
ผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เพื่อใหการทดลองตลาด 
campaign โดยรวมไดผลดีขึ้น 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 107) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

10.2 ธนาคารรวมกับบริษัทภายนอก (ตามขอ. 
8) ดําเนินการพัฒนา user experience สําหรับ
ธุรกรรมพื้นฐานตางๆ เพื่อพัฒนาระบบ KTB 
netbank mobile application ตอไป 

 
 

     โครงการ GFMIS on KTB Corporate Online 
ผลการดําเนินงาน : ธนาคารเริ่มเปดใหบริการ
นําสงเงินรายไดคลัง GFMIS ผานระบบ KTB 
Corporate Online เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 59 ผลการ
ดําเนินงานสะสมตั้งแตเริ่มโครงการฯ ถึง 31 ก.ค. 
60 มีหนวยงานราชการจัดสงใบสมัครเขามาแลว 
จํานวน 3,864 หนวยเบิกจาย และธนาคารได
นําสงรหัสการใชบริการใหกับหนวยงานแลว 
จํานวน 2,353 หนวยเบิกจาย (จากเปาหมาย 
1,700 หนวยเบิกจาย) สวนที่เหลืออยูระหวาง
ขั้นตอนการตรวจสอบและดําเนินการ 

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  
และกรมบัญชีกลาง 

     โครงการ National e-Payment (PromptPay) 
ผลการดําเนินงาน:  
      1. บริการลงทะเบียน (Register)  
            1.1 บริการลงทะเบียนพรอมเพยสําหรับ
บุคคลทั่วไป ธนาคารเปดใหลงทะเบียนแลว เมื่อ
วันที่ 15 ก.ค. 59 โดยมีจํานวนผูลงทะเบียน ดังนี ้

         1.1.1 ผูลงทะเบยีนในเดือน ส.ค. 60 มี

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 108) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

จํานวน 187,657 ID 
         1.1.2 ผูลงทะเบยีนทั้งหมดตั้งแตเปดให 

บริการวันที่ 15 ก.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 60 มี
จํานวน 6,541,710 ID 
         1.2 บริการลงทะเบียนพรอมเพยสําหรับ
นิติบุคคล ธนาคารเปดใหลงทะเบยีนแลว เมื่อวันที่ 
2 ก.พ. 60 โดยมีนิติบุคคลลงทะเบียน ดังนี ้

         1.2.1 นิติบุคคลทีล่งทะเบียนในเดือน 
ส.ค. 60 มีจํานวน 394 ID 

         1.2.2 นิติบุคคลทีล่งทะเบียนท้ังหมด
ตั้งแตเปดใหบริการวันท่ี 2 ก.พ. 60 ถึง 31 ส.ค. 
60 มีจํานวน 5,004 ID 
       2. บริการโอนเงิน (Credit fund transfer)  
            2.1 บริการโอนเงินสวัสดิการจาก
ภาครัฐสูประชาชน (Bulk Payment: G2C)  
               2.1.1 ธนาคารนําระบบขึ้น 
Production และทดสอบ รวมทั้งดําเนินการทํา 
Production Verification Test (PVT) รวมกับผู
ใหบริการระบบกลางพรอมเพย (NITMX) และ
ธนาคารสมาชิก แลวเสร็จ  
               2.1.2 ธนาคารเปดใหบริการโอนเงิน 
G2C ในโครงการตางๆ แลว ดังนี ้
                - โอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 59 
                - โอนเงินเพื่อโครงการสวัสดิการแหง



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 109) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

รัฐ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59 
                - โอนเงินจายคืนภาษีบุคคลธรรมดา 
เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 60  
               2.1.3 ธนาคารอยูระหวางทดสอบ 
Non Functional Test (NFT) รวมกับ NITMX 
และธนาคารสมาชิก 3 ธนาคาร (ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร, ธนาคารออมสิน 
และธนาคารทหารไทย) เพื่อรองรบัขอมูลธุรกรรม
การโอนเงินปริมาณมากของกรมบญัชีกลาง ทั้งนี ้
ปจจุบันไดชะลอการทดสอบฯ ไวกอน เพื่อเรง
ดําเนินการโอนเงินตามขอ 2.1.2 
         2.2 บริการโอนเงินระหวางบุคคลทั่วไป 
(Single Payment: C2C)  
                2.2.1 ธนาคารนําระบบขึ้น 
Production และทดสอบ รวมทั้งดําเนินการทํา 
PVT รวมกับ NITMX และธนาคารสมาชิก แลวเสร็จ 
                2.2.2 ธนาคารเปดใหบริการโอนเงิน 
C2C   ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ATM และ KTB 
Netbank (Internet & Application) แลว เมื่อ
วันที ่27 ม.ค. 60 
                2.2.3 ธนาคารทดสอบระบบ UAT 
รวมกับ NITMX และธนาคารสมาชิก เพื่อรองรับ
บริการโอนเงิน C2C ผานชองทางสาขาแลวเสรจ็ 
และเปดใหบริการแลวเมื่อวันท่ี 11 มี.ค. 60 
           2.3 บริการโอนเงินสําหรับนิติบุคคล 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 110) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

(Bulk & Single Payment: x2B และ B2x) 
ธนาคารทดสอบระบบ UAT รวมกับ NITMX และ
ธนาคารสมาชิก      แลวเสร็จ และเปดใหบริการ
โอนเงินสําหรับนิติบุคคล  ผานชองทาง KTB 
Corporate Online (Biz Growing) แลว เมื่อวันที่ 
1 มี.ค. 60 (Bulk Payment) และวันที่ 20 ก.ค. 
60 (Single Payment)  
      3. บริการชําระเงินคาสินคาและบริการ (Bill 
Payment) ธนาคารอยูระหวางดําเนินการ ดังน้ี 
           3.1 การลงทะเบียนสําหรับหนวยงานรับ
ชําระเงิน (Register Biller & Biller Profile) 
ธนาคารทดสอบระบบ SIT รวมกับ NITMX และ
ธนาคารสมาชิก แลวเสร็จ ปจจุบนัอยูระหวางการ
ทดสอบระบบ UAT รวมกับ NITMX และธนาคาร
สมาชิก เพื่อรองรับการลงทะเบียนขอมูลหนวยงาน
รับชําระเงิน (Biller Profile)   
           3.2 บริการชําระเงินคาสินคาและบริการ 
(Bill Payment: x2B) อยูระหวางการทดสอบ
ระบบ SIT รวมกับ NITMX และธนาคารสมาชิก 
เพื่อรองรับการทํารายการชําระเงินแบบขามธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment) 
      4. บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay)      
อยูระหวางพัฒนาระบบของธนาคาร เพื่อเขารวม
ทดสอบระบบ SIT และ UAT รวมกับ NITMX และ
ธนาคารสมาชิก สําหรับบริการดังนี ้



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 111) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

           4.1 การสมัครใชบริการเรียกเก็บเงิน 
(Register Request to Pay for Sender & 
Receiver)   
         4.2 บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay 
for Credit Transfer & Bill Payment: x2x)  
 

     โครงการจายเงินคาคูปองสนับสนุนเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศนดิจิทัลผานธนาคาร 
ผลการดําเนินงาน :  

1. ธนาคาร และ กสทช. รวมลงนามขอตกลง 
MOU แลว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 57  

2. ธนาคารเปดรับคูปองจากบริษทัผูเขารวม
โครงการ เพื่อนําสงใหกับ กสทช. ตั้งแตวันที่ 5 
พ.ย. 57   

3. กสทช. ใชบริการระบบโอนเงินของธนาคาร 
เพื่อโอนจายเงินคาคูปองจาก กสทช.ไปยังบริษัทฯ 
ที่ กสทช.ไดตรวจสอบเอกสารเรียบรอยแลว  

4. กสทช. ใหธนาคารขยายระยะเวลารับคูปอง
จากบริษัทฯ (ตามขอ 2.) จากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 
58 โดยยังไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
เพื่อใหบริษัทฯ รวบรวมคูปองจากประชาชนในการ
แลกกลองเซ็ตท็อปบ็อกซไดครอบคลุมพื้นที่
ตางจังหวัดทัว่ประเทศ 

5. ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตเริ่มโครงการฯ 

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  

และ กสทช. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 112) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

วันที่ 5 พ.ย. 57 ถึง 31 ก.ค. 60 ธนาคารมีรายได
คาธรรมเนียมโครงการฯ จํานวน 4.66 ลานบาท 

 
 
 
 

19 6.19 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฏหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

   การแกไขระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539(4) 
ผลการดําเนินงาน :  

1. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) แจง
ยืนยันรางระเบียบฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 

2. กรมบัญชีกลางไดนํารางระเบียบฯ เสนอ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อ
พิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ ซึ่ง สลค. ไดแจงใหทราบวา รอง
นายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ เครืองาม) มีดําริให
สงคืนเรื่องใหสํานักงานกฤษฎีกาไปหาขอยุติ
(รวมกับกระทรวงการคลัง) แลวเสนอมาใหม 

3. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาและ
กรมบัญชีกลางประชุมรวมกัน เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2559 และมีความเห็นวา ควรเสนอราง
ระเบียบดังกลาวเพื่อประกาศใชตอไป 

4. กรมบัญชีกลางไดประชุมรวมกับสํานักงาน

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 113) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2559 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดผานราง
ระเบียบดังกลาว และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 

5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัตเิกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หนา 1 – 2 เลม 133 ตอน
พิเศษ 207 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 

     การปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556(4) 
ผลการดําเนินงาน :  

1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพือ่โปรดลงนาม 
ตลอดจนวนั เดือน ป และฉบับที่ของรางระเบยีบฯ 
แลวสงไปยัง สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พรอม
ดวยขอมูลอเิล็กทรอนิกสของรางระเบียบดังกลาว  
เพื่อประกาศลงราชกิจจานเุบกษาตอไป 

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเห็นชอบ
และลงนามในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ 

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 114) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

0406.3/9452 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และ
สงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว 

3. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดประกาศ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 133 ตอนพิเศษ 
123 ง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป อยูระหวางแจงเวียนระเบียบ
ดังกลาวใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติตอไป 

     โครงการพัฒนากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารทุน
หมุนเวียน(4) 
ผลการดําเนินงาน : ตรวจรางพระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... รวมกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ไดนําราง พ.ร.บ.ฯ  
ที่ผานการตรวจรางเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2558 และสภานิติบญัญัติแหงชาติในชั้น
กรรมาธิการไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยูระหวางทูลเกลาฯ  
ลงพระปรมาภิไธย 

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 115) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในดานการเงิน
และการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ(4) 
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการแลวจํานวน 5 เรื่อง ไดแก 

1. รองเรียนมิชอบดวยการบริหารการจัดการ
งบประมาณงานประชุมระดับรัฐมนตรีแหงเอเชียวา
ดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 

2. แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จายของ
บุคลากรภาครัฐสําหรับผูตรวจสอบภายใน 

3. การกํากับดูแลและการควบคุมดานการเงิน
สําหรับผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา 

4. รายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
รายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง 

5. รายงานผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
รายงานการเงินของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลสรุปผล
การดําเนินโครงการเรียบรอยแลว 

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 

  - รัฐธรรมนูญฯ ฉบบั
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 
มาตรา 35 (8)  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

2 มิ.ย. 53 
25 ธ.ค. 
56 
16 ธ.ค. 
57 

ธนาคารออมสินดําเนินโครงการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกผู
ประกอบกิจการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตแทนธนาคารแหง
ประเทศไทยในวงเงินสินเชื่อ จํานวน 
25,000 ลานบาท เพื่อบรรเทา
ภาระดอกเบี้ยและเพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนในการฟนฟูกิจการของผู
ประกอบกิจการใน 3 จังหวัด

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ผูประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (2) 
ผลการดําเนินงาน : ธนาคารออมสินไดจัดสรรวงเงิน
ใหกับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
วงเงิน 25,000 ลานบาท ครบเรียบรอยแลว  
ณ วันที ่31 สิงหาคม 2560 สินเชื่อคงคาง 
18,645.3485 ลานบาท มีผูประกอบการใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับความชวยเหลือ 
3,905 ราย 

- ป 2560  
ไดรับงบประมาณ 
168.0735 ลานบาท 

- เบิกจายงบประมาณ
ชดเชยภาระดอกเบี8้
ครบเรียบรอยแลว  
- เงินชดเชยดอกเบี้ย    

คางรับ 375.1714 
ลานบาท  

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 116) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ชายแดนภาคใต ใหดาํเนินการ
ตอไปไดในรูปการกูยืมเงินประเภท
มีกําหนดเวลาและประเภทวงเงิน
หมุนเวียน ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
เริ่มตั้งแต 1 ม.ค. 54 –  31 ธ.ค. 56  
ธนาคารออมสินไดรับการชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อโดยคํานวณ
จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 
เดือน สําหรับผูฝากทั่วไปสูงสุด 
(3%)บวก ตนทุนจากการดําเนินงาน 
0.98%หัก ดอกเบี้ยที่ธนาคารออม
สินไดรับจากผูกู 0.01% ตอป 
- ไดรับการขยายระยะเวลา
โครงการฯ เพือ่ใหความชวยเหลือ
เฉพาะผูประกอบการรายเดิม 
ออกไปอีก 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ม.ค. 
57 – 31 ธ.ค. 57 โดยใช
หลักเกณฑและเงื่อนไขเดิมตาม 
มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 53 
- ไดรับการขยายระยะเวลา
โครงการฯ ออกไปอีก 3 ป เริ่ม
ตั้งแต 1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 60  
ซึ่งครอบคลุมผูประกอบการราย
เดิมและรายใหม 

  - รัฐธรรมนูญฯ ฉบบั 1 พ.ย. 54    - ใหสินเชื่อดอกเบีย้ต่ํารวมกบั โครงการชดเชยตนทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจาก - ป 2560 ไดรับ ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 117) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ชั่วคราว พ.ศ. 2557 
มาตรา 35 (8) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ    
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

ธนาคารพาณิชยในสัดสวน 50 : 50
วงเงินรวม 40,000 ลานบาท 
(ธนาคารออมสิน 20,000 ลานบาท)
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs 
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป เริ่มตั้งแต  
1 พ.ย. 54 -30 ธ.ค. 58 
   - ธนาคารออมสินไดรับการ
ชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให
สินเชื่อโดยคํานวณจากอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ 12 เดือน 
สําหรับ  ผูฝากทั่วไปสูงสุด 
(ปจจุบัน = 2.75%) บวก ตนทุน
จากการดําเนินงาน 0.98% หัก 
ดอกเบี้ย ที่ธนาคารออมสินไดรับ
จากผูกู 0.01% ตอป 

การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (2) 
- การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํารวมกับธนาคารพาณิชย 
ในสัดสวน 50:50 (สิ้นสุดโครงการแลว) 
ผลการดําเนินงาน  

ธนาคารออมสินรวมใหสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชย 11 ธนาคาร (จากบันทึกขอตกลงความ
รวมมือฯ จํานวน 14 ธนาคาร)โดยสิ้นสุดการรับคําขอ
ในวันท่ี 25 ธ.ค. 2555 ซึ่งธนาคารพาณิชยได
อนุมัติสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 6,426 ราย วงเงินสินเชื่อ 
33,760.9623 ลานบาท เปนสินเชื่อของธนาคาร
ออมสิน 16,880.4811 ลานบาท โดยธนาคาร
ออมสินรับชําระคืนเมื่อครบกําหนดเรียบรอยแลว 

งบประมาณ  
  18.0380 ลานบาท 
- เบิกงบประมาณ  

18.0380 ลานบาท 
ครบทั้งจํานวนแลว 

 

   19 มิ.ย. 55    - ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อใชใน
การจัดทําระบบและโครงสราง
พื้นฐานสําหรับปองกันอุทกภัย แก
นิคมอุตสาหกรรม รวม 6 แหง 
วงเงิน 2,429.3870 ลานบาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 15 ปเริ่มป 
2556 – 2570 
ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย

การใหสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบปองกันอุทกภัย
โดยธนาคารออมสิน(4) 
ผลการดําเนินงาน :  มีนิคมอตุสาหกรรมยื่นกู 6 
แหง ธนาคารออมสินไดอนุมัติสินเช่ือ 5 แหง 
วงเงิน 1,970.6370 ลานบาท สวนอีก 1 แหง 
วงเงิน 309 ลานบาท ไมสามารถอนุมัติสินเชื่อได อยู
ระหวางจัดทําแผนฟนฟูกิจการ โดยเบิกเงินกูครบ
ทั้งวงเงินแลว 3 แหง เบิก 99% จํานวน 1 แหง 

 - ป 2560 ไดรับ 
งบประมาณ                   
85.3036 ลานบาท 

- เบิกจายงบประมาณ
ครบเรียบรอยแลว                         

- เงินชดเชยดอกเบี้ย   
คางรับ 49.6718  
ลานบาท 

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 118) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ภาระดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อ
โดยคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจํา 12 เดือนสําหรับผูฝาก
ทั่วไปสูงสุด (ปจจุบัน = 2.75%) 
บวก ตนทุนจากการดําเนินงาน 
0.98% หัก ดอกเบี้ยที่ธนาคาร
ออมสินไดรับจากผูกู 0.01% ตอป 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,970.5950 ลานบาท 
ณ วันที ่31 สิงหาคม 2560 สินเชื่อคงคาง
1,970.5948 ลานบาท 

   15 ต.ค.55    - ใหสินเชื่อแกการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพื่อ
กอสรางระบบปองกันอุทกภัยใน
นิคมอุตสาหกรรม วงเงิน 
3,546.2400 ลานบาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 15 ป เริ่มป 
2556 -2570 
   - ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
ภาระดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อโดย
คํานวณจากอัตราดอกเบีย้เงินฝาก
ประจํา 12 เดือน สําหรับ ผูฝากทั่วไป
สูงสุด (ปจจุบัน = 2.75%) บวกตนทุน
จากการดําเนินงาน 0.98% หัก
ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินไดรับจากผูกู 
0.01% ตอป  

การใหสินเชื่อเพ่ือกอสรางระบบปองกันอุทกภัยใน
นิคมอุตสาหกรรม ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยดําเนินการเอง(4) 
ผลการดําเนินงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.) ไดลงนามในสัญญากูเงินกับธนาคารออมสิน เมื่อ
วันที่ 28 ก.ย. 2555 วงเงิน 3,546.2450 ลานบาท  
เบิกเงินกูแลว 2,000.6932  ลานบาท ทั้งนี้ กนอ. 
ไดมีหนังสือขอขยายเวลาการเบิกเงินกูจนถึง ธ.ค. 
2560 

- ป 2558 ไมไดรับ 
งบประมาณ แต
กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ใหกันงบประมาณ        
ป 2557 ไวเบิกจาย
เหลื่อมป เพื่อชดเชย
ภาระดอกเบี้ยของ        
ป 2558 จํานวน 
148.6403 ลานบาท 

- เบิกจายเงินชดเชย
ภาระดอกเบี้ยแลว
141.3500 ลานบาท 

ธนาคารออมสิน 

   1 ก.ย. 2558   - ใหสินเชื่อแกกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง ตามมาตรการ

โครงการมาตรการสงเสริมความเปนอยูในระดับ
หมูบาน (4) 

- ป 2560 ไดรับ
งบประมาณ    

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 119) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

สงเสริมความเปนอยูของประชาชน
ผูมีรายไดนอย วงเงิน 30,000  
ลานบาท ระยะเวลา 7 ป 
  - ธนาคารออมสินไดรับการ
ชดเชยตามตนทุนทางการเงินที่
เกิดขึ้นจริง ในอัตรา 2.21% ตอป 
เปนระยะเวลา 2 ป 

ผลการดําเนินงาน : เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับคําขอกู
และจัดทํานิติกรรมสัญญาแลวเสร็จ (31 มี.ค. 59) 
อนุมัติ 22,467 กองทุน เปนเงิน 22,272.4548 
ลานบาท 
ณ วันที ่27 สิงหาคม 2560 เบิกจายแลว 
22,390 กองทุน เปนเงิน 22,196.7678  
ลานบาท สินเชื่อคงคาง 22,243 กองทุน เปนเงิน 
21,888.0950 ลานบาท 

479.3688 ลานบาท 
 - เบิกจายงบประมาณ  
   ครบเรียบรอยแลว                         
- เงินชดเชยดอกเบี้ย   
คางรับที่จะขอตั้ง
งบประมาณในป 
2561  418.1480 

   8 ก.ย. 2558   - ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบ
กิจการ SMEs ตามมาตรการ
การเงินการคลังเพื่อสงเสริม
ผูประกอบการ วิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอม ในระยะ
เรงดวน วงเงิน 1 แสนลานบาท 
ระยะเวลา 7 ป 
  - ธนาคารออมสินไดรับการ
ชดเชยตามตนทุนทางการเงิน 
2.21% ตอป บวก คาใชจายใน
การดําเนินงาน 0.75% ตอป หัก 
อัตราผลตอบแทนจากการให
สถาบันการเงินกู 0.1% ตอป  

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs (4) 
ผลการดําเนินงาน :  

-  จัดสรรวงเงินใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่เขารวมโครงการ 18 แหง และธนาคารออม
สิน ครบทั้งจํานวนเรียบรอยแลว  ดังนี ้

- ระยะที่ 1 วงเงิน 100,000 ลานบาท สินเชื่อ
คงคาง 83,660.8512 ลานบาท (โดยเปน
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินทั้ง 
18 แหง 80,750.9587 ลานบาท และสินเชื่อ
ของธนาคารออมสิน 2,909.8925 ลานบาท) 

- ระยะที่ 2 วงเงิน 50,000 ลานบาท สินเชื่อคง
คาง 39,175.9629 ลานบาท (โดยเปนสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินทั้ง 17 
แหง 36,156.1956 ลานบาท และสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน 3,019.7643 ลานบาท) 

- ป 2560 ไดรับ
งบประมาณ     
2,360.2951 ลาน
บาท 

- เบิกจายงบประมาณ
ครบทั้งจํานวนแลว            

- เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับ        

   ระยะที่ 1 : 
2,463.0339  
ลานบาท 

  ระยะที่ 2 : 
2,043.7746 
ลานบาท 

ธนาคารออมสิน 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 28 มิ.ย.59 - ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกธนาคาร โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อปรับเปลี่ยน - ไมไดรับงบประมาณ ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 120) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

สังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน 
 
 

พาณิชยและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่เขารวมโครงการ 
เพื่อนําไปปลอยกูแกผูประ
กิจการ SMEs เพื่อการลงทุน 
หรือการตอเติมเปลี่ยนแปลง 
ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นซึ่ง
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ 
แตไมใชเปนการซอมแซมใหคง
สภาพเดิม วงเงิน 30,000 ลาน
บาท ระยะเวลา 7 ป 

- ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
เทากับตนทุนทางการเงินเทากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 
เดือน ของธนาคารออมสิน บวก 
1.85 % ตอป 

เครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับ
ผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) (4) 
ผลการดําเนินงาน: สินเชื่อคงคาง 17,316.8548 
ลานบาท  โดยเปนสินเชื่อของธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เขารวมโครงการ 17 
แหง 17,062.3774 ลานบาท สินเชื่อของธนาคาร
ออมสิน 254.4774 ลานบาท 

ในป 2560 โดย
ธนาคารออมสินจะ 

  ขอตั้งงบประมาณใน
ป 2561 

- เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับ 
279.2358  
 ลานบาท 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน 
 
 

8 มี.ค. 59 - ธนาคารออมสินใหสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการประมงที่ไดรับ
ผลกระทบจากมาตรการแกไข
ปญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย วงเงิน 500 ลานบาท 
ระยะเวลา 7 ป 

- ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
ตามตนทุนทางการเงิน 2.21% 
ตอป บวก คาใชจายในการ

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเหลือ
ชาวประมง "ประมงไทยกาวไกลสูสากล" (4) 
ผลการดําเนินงาน 
สินเชื่อคงคาง 345.7121 ลานบาท 

- ไมไดรับงบประมาณ
ในป 2560 โดย
ธนาคารออมสินจะ 

  ขอตั้งงบประมาณใน
ป 2561 

  เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับที่จะ
ขอตั้งงบประมาณ 
ในป 2561= 
6.7819 ลานบาท 

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 121) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ดําเนินงาน 0.75% ตอป หัก 
อัตราผลตอบแทนจากการให
สถาบันการเงินกู 0.1% ตอป 

 
 
 
 
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 
ยุทธศาสตรที่ 3 การ
สรางความเปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

2 ส.ค. 59 ธนาคารออมสินเสนอมาตรการให
ความชวยเหลือผูรายไดนอยใน
ชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ        
3 โครงการ เพื่อชวยใหประชาชน
ผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนในระบบเพื่อการประกอบ
อาชีพ บรรเทาความเดือดรอน
ภายในครอบครัว รวมถึงการชวย
ใหผูประกอบอาชีพรายยอยไดรับ
ความรูทางการเงิน และการ
วางแผนทางการเงินของครอบครัว    

มาตรการใหความชวยเหลือผูมรีายไดนอยใน
ชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ(4)  
ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก  
1. มาตรการสินเชื่อประชารฐัเพื่อประชาชน 
ผลการดําเนินงาน : ลงทะเบียน 56,853 ราย 
วงเงินขอกู 7,875.26 ลานบาท อนุมัติ 36,772 
ราย วงเงิน 1,421.25 ลานบาท 

-  ธนาคารออมสิน 

    2. มาตรการประชารัฐเพื่อแกไขปญหาหน้ีสิน
ประชาชนภายใตนโยบายรัฐบาล 
ผลการดําเนินงาน (ณ วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 
30 ก.ย. 59) ลงทะเบียน 37,387 ราย วงเงิน 
20,024.54 ลานบาท อนุมัติ 10,390 ราย 
วงเงิน 6,421.87 ลานบาท 

  

    3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ
และสรางความรูทางการเงินแกผูประกอบอาชีพ
รายยอยในชุมชนเมือง  
ผลการดําเนินงาน  มีผูเขารับการอบรม  

รัฐบาลสนับสนุน
คาอาหารกลางวันและ
คาเดินทางของผูอบรม 
150 ลานบาท โดยให

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 122) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

150,000 ราย ครบเรียบรอยแลว ขอรับการจัดสรรใน
ปงบประมาณ 2561 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 122) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
20 7.2) พัฒนาศักยภาพใน

การแขงขันของ
ผูประกอบการไทยทุก
ระดับโดยสอดคลองกับ
ขอตกลงในการ
เคลื่อนยายในดานสินคา 
บริการ การลงทุน 
แรงงานฝมือ และปจจัย
การผลิตตาง ๆ ที่เปด
เสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทย
ใหสามารถแขงขันได 
รวมทั้งสามารถดําเนิน
ธรุกิจรวมกับ
ผูประกอบการใน
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 
เพื่อนําไปสูความ
เชื่อมโยงกับหวงโซ
อุปทานตลาดโลกได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐาน
การผลิตสินคาหลาย

   โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงออก(4) 
เพื่อสนับสนุนใหผูสงออกมีเงินทุนหมุนเวยีนกอนและ/
หรือหลังการสงออก รวมทั้งเพื่อนาํไปใชในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบหรือสินคาจากตางประเทศสําหรับนําไปใชในการ
ผลิตสินคาสงออก ธสน. ไดนําเสนอบริการทางการเงินโดย
การใหสนิเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวยีน ระยะเวลาไมเกิน 
180 วัน แกผูสงออกเปนสกลุเงินตราตางประเทศ 
นอกเหนือจากสกลุเงินบาท เชน เหรียญสหรัฐฯ หรือ เยน 
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดานการผันผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  เนือ่งจากผูสงออก
สามารถนาํรายไดจากการสงออกทีไ่ดรับเปนสกลุเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเยน มาชําระหนีเ้งินกูไดทันทีโดยไมตองแปลง
สกลุเงินใหเปนเงินบาทกอน 
ผลการดําเนินงาน: ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ธสน. 
ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพ่ือการสงออกใหแกผูสงออก
เปนจํานวน 123,653 ลานบาท มียอดคงคางเงินให
สินเชื่อจํานวน 23,415 ลานบาท โดยเปนวงเงินที่
เซ็นสัญญาแลวในชวงเดือนกันยายน 2557 – 
สิงหาคม 2560 จํานวน 56,804 ลานบาท สําหรับ
ปริมาณธุรกิจของสินเชื่อเพื่อการสงออกในชวงเดือน
กันยายน 2557 – สิงหาคม 2560 มีมูลคารวม
ทั้งสิ้น  379,388 ลานบาท 

- 
 

นางปยรัตน  
สุนทรพงศ  
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
โทร.  
02 271 3700 
ตอ 2703 
Email: piyarats 
@exim.go.th  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 123) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ชนิดและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่ประเทศ 
ไทยไดเขาไปลงทุนขยาย
ฐานการผลิตในประเทศ
อื่นในอาเซียนมาเปน
เวลานานแลว ตลอดจน
กลุมการผลิตที่
ผูประกอบการของไทย
เตรียมที่จะขยายฐาน
การผลิตเพิ่มเตมิอีก
หลายชนิด ซึ่งชวยให
ประเทศไทยมีฐานการ
ผลิตสินคาคุณภาพ
หลากหลายเพื่อขายใน
ตลาดตาง ๆ  ไดมากขึ้น ทั้ง
ในอาเซียนและในตลาดโลก 
และเปนการชวยเหลือ
ประเทศเพื่อนบานใน
กระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

   โครงการสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศและการ
สงออกสินคาทุนและบริการ(4) 
ธสน. ไดใหบริการสินเชื่อประเภทเงินกูระยะยาว รวมทั้ง
การออกหนังสือค้ําประกันแกนักธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุน
การสงออก สินคาทุน  การลงทุน  และการประกอบ
ธุรกิจบริการของนักธุรกิจไทยที่เขาไปทําธุรกิจใน
ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหนักลงทุนไทยไปลงทุน
ตางประเทศมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของนักธรุกิจไทยใหสามารถเสนอขายสินคาทุน 
และบริการตางๆ เชน งานรับเหมากอสราง งานติดตั้ง
เครื่องจักร ธุรกิจบริการ ฯลฯ  ตลอดจนการสงเสริมการ
ขยายการลงทุนในตางประเทศเพื่อใชปจจัยการผลิตที่ถูกกวา 
และเพื่อประโยชนในการตลาด 
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ธสน. 
ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อโครงการระหวางประเทศใหแก
นักลงทุนไทยเปนวงเงินรวม 65,545 ลานบาท และมี
ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อจํานวน 33,720 ลานบาท 
โดยเปนวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแลวในชวงเดือน
กันยายน 2557 – สิงหาคม 2560 จํานวน 36,529 
ลานบาท 

- นางปยรัตน  
สุนทรพงศ  
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
โทร.  
02 271 3700 
ตอ 2703 
Email: piyarats 
@exim.go.th  

     โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศ
เพื่อนบานและประเทศเปาหมาย(4) 

ใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกรัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐบาลประเทศเพื่อนบานและประเทศ
เปาหมายในลักษณะที่มีเงื่อนไขผอนปรน เพื่อใหความ

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 124) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ชวยเหลือแกประเทศเพือ่นบานและประเทศเปาหมายใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกลาว โดย
เชื่อมโยงกบัการซื้อสินคาหรือใชบริการจากประเทศไทย 
ผลการดําเนินงาน ธสน. ไดใหการสนับสนุนทาง
การเงินตามโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพื่อนบานและประเทศเปาหมายเปนวงเงินรวม
ทั้งสิ้น 5,170 ลานบาท ไดแก ประเทศพมา 3,946 
ลานบาท และกัมพูชา 1,224 ลานบาท โดยผลการ
ดําเนินงาน ณ สิน้เดือนสิงหาคม 2560  มียอดคงคาง
เงินใหสินเชื่อรวม 1,192 ลานบาท ไดแก กัมพูชา 
1,192 ลานบาท 

ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร.  
02-2713700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 
 

     บริการประกันการสงออกระยะสั้น (4) 
1) บริการประกันการสงออกระยะสั้นของ ธสน. 

ที่ใหตรงแกผูสงออกมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
มั่นใจใหแกผูสงออกในการคาขายระหวางประเทศชวย
ปองกันความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระเงินคาสินคาผู
สงออกท่ีขายสินคาโดยใหระยะเวลาการชําระเงินกับผู
ซื้อไมเกิน 180 วันภายใตเงื่อนไขการชําระเงินแบบ 
Letter of Credit (L/C),Documents Against 
Payment (D/P), Documents Against 
Acceptance (D/A) และหรือ Open Account 
(O/A) สามารถขอรับบริการนี้จากธสน. ทั้งนี้หากผู
สงออกสงสินคาไปยังผูซื้อแลวไมไดรับชําระเงินคา
สินคาจากผูซื้อหรือธนาคารผูซื้อไมวาจะเกิดจากความ
เสี่ยงดานการคาหรือความเสี่ยงดานการเมือง ธสน.  
จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามลักษณะของความ

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร.  
02-2713700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 125) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เสี่ยงและประเภทของบริการโดยมีอัตราการชดเชย
สูงสุดถึงรอยละ 90 ของมูลคาความเสียหายที่เกดิขึ้น 

2) โครงการ “เอ็กซิมฟอรเอสเอ็มอ”ี (EXIM 4 
SMEs) เพื่อสนับสนุนผูสงออก SMEs ที่มีมูลคาการ
สงออกไมเกิน 200 ลานบาทตอปและชวยใหผูสงออก 
SMEs ไทย มีความมั่นใจในการเริม่ตนหรือขยายธุรกิจ
สงออกไปยังตลาดการคาเดิมหรือตลาดใหมเพิ่มมาก
ขึ้นแมวาวิกฤตการเงินโลกจะสงผลใหความเสี่ยงจาก
การไมไดรับชําระเงินคาสินคาจากผูซื้อในตางประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นโดยธสน. จะชวยกลั่นกรองขอมูลผูซื้อและ
ประเมินความสามารถในการชําระเงินของผูซื้อรวมทั้ง
ชวยใหผูสงออกสามารถเสนอเง่ือนไขการชําระเงินที่
แขงขันไดใหแกผูซื้อในตางประเทศและจายคาสินไหม
ทดแทนใหในกรณีที่สงสินคาไปยังผูซื้อแลวแตไมไดรับ
ชําระเงินคาสินคานอกจากนี้ ผูสงออกยังสามารถใช
กรมธรรม EXIM 4 SMEs เปนหลักประกันในการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินไดโดยการโอนสิทธกิารรับคาชดเชย
สินไหมทดแทนใหแกธนาคารผูใหกู 
ผลการดําเนินงาน :  ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ธสน. 
ไดจัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันการ
สงออก ทั้งท่ี ธสน.ใหตรงแกผูสงออกและผานธนาคาร
พาณิชย เปนวงเงินรวม 11,312 ลานบาท โดยมี
ภาระผูกพันการรับประกันการสงออกระยะสั้น  
20,987 ลานบาท และมีมลูคาการสงออกภายใตการ
รับประกันในชวงเดือนกันยายน 2557 – สิงหาคม 
2560 จํานวน 201,853 ลานบาท 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 126) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     บริการประกันการสงออกระยะกลางและระยะยาว(4) 
เปนบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไมไดรับ

ชําระเงินตามสัญญาสําหรับการสงออกสินคาหรือ
บริการจากประเทศไทย รวมถึงการใหสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินที่ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลา
การชําระเงินหรือระยะสัญญาไมเกิน 5 ปโดยผูเอา
ประกันจะไดรับชดเชยคาสินไหมทดแทนในกรณีที่
ไมไดรับชําระเงินตามสัญญาซึ่งมีสาเหตุมาจากความ
เสี่ยงทางการคาและความเสี่ยงทางการเมือง โดยมี
อัตราการชดเชยสูงสดุถึงรอยละ 90 ของมูลคาความ
เสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ธสน. ยังใหความคุมครอง
ความเสียหายในชวงกอนการสงออก (Production 
period) อีกดวย 

- 

 
นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร.  
02-271-3700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 

     โครงการประกันความเสี่ยงการลงทุน(4) 
เปนบริการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองจาก

การที่โครงการลงทุนของผูเอาประกันไดรับความเสียหาย
จากการดําเนินนโยบายกฎระเบียบ หรือการดําเนินการ
ใดๆของรัฐบาลประเทศที่ผูเอาประกันไปลงทุน ตลอดจน
ภัยทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบในทางลบตอโครงการ
ลงทุนและความสามารถในการชําระคืนเงินกูของผูเอา
ประกัน  ทั้งนี้ ธสน. สามารถใหความคุมครองไดทั้งใน
สวนของผูถือหุน (Equity) และในสวนเงินกู (Loan) โดย
มีอัตราการชดเชยความเสียหายสูงสุดรอยละ 90 ของ
มูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร. 022713700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 127) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 
ธสน. ไดจัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันความ
เสี่ยงการลงทุนเปนวงเงินรวม 3,468 ลานบาท และมี
ภาระผูกพันการรับประกันความเสี่ยงการลงทุนจํานวน 
3,388 ลานบาท 

21 7.4) เรงพัฒนาความ
เชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิสติกส
ภายในอนภุูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเรง
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนงานการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกจิ
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
6 ประเทศ (GMS) 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝายอินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
แผนความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวด-ี
เจาพระยา-แมโขง 
(ACMECS) แผนความ
รวมมือแหงอาวเบงกอล
สําหรับความรวมมือ 
 

   โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี(4) 
ใหการสนับสนุนผูประกอบการพาณิชยนาวีไทย 

ใหมีแหลงเงินทุนในการจัดหาเรือ ในอัตราดอกเบี้ย
พิเศษในระดับทีส่ามารถแขงขันกับผูประกอบการใน
ตางประเทศได 
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ธสน.
ไดจัดสรรวงเงินใหแกผูประกอบการพาณิชยนาวี
จํานวน 14,563 ลานบาท และมียอดคงคางเงินให
สินเชื่อจํานวน 13,301 ลานบาท โดยเปนวงเงินที่
อนุมัติและเซ็นสัญญาในชวงเดือน กันยายน 2557 – 
สิงหาคม 2560 จํานวน 6,567 ลานบาท 

- 
 

นางปยรัตน  
สุนทรพงศ  
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
โทร.  
02 271 3700 
ตอ 2703 
Email: piyarats 
@exim.go.th  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 128) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 หลากหลายสาขาวิชา
การและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) และแผน
แมบทความเชื่อมโยงใน
อาเซียนซึ่งจะชวย
สนับสนุนใหความ
เชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิสติกสใน
อาเซียนสัมฤทธิผลได
อยางเปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 10 ความ
รวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 
 

10 ก.ย.56 เห็นชอบใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน โครงการ
กอสรางถนนบานฮวก-เมือง
คอบ-บานปากคอบ-บาน
กอนตื้นและเมืองคอบ-เชียง
ฮอน วงเงิน 1,390 ลาน
บาท  ในรูปเงินใหเปลาและ
เงินกูเงื่อนไขผอนปรน 
สัดสวน 20:80 

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อปรับปรุง
และกอสรางถนนชวงบานฮวก (จ. พะเยา)–เมือง
คอบ-เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบ–บานปากคอบ-
บานกอนตื้น สปป.ลาว(2) 
ผลการดําเนินงาน: 
ความกาวหนา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 

- แผนงานกอสราง รอยละ 96.59 
- ดําเนินการไดจริง รอยละ 97.53 
- เบิกจายไดรอยละ 81.74 ของวงเงินโครงการ

ทั้งหมด และรอยละ 7.94 ของวงเงินงบประมาณป 
60 

83.90 
ลานบาท 
(เงินรายได) 

1. นายจิรายุทธ 
บุญญฤทธิ ์
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02-617-
7676 ตอ 303 
jirayoutb@neda.or.th 
2. นายระพิพิษณ 
พรหมนารท 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารโครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 300 
rapipit@neda.or.th 
สพพ. 
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7.6) พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่ม
จากการพัฒนาดาน
การคาชายแดนและ
โครงขายการคมนาคม
ขนสงบริเวณประตู
การคาหลักของประเทศ
เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและ
การลงทุนขามแดนโดย

 6 ธันวาคม 
2548 

ใหกรมศุลกากรเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการจัดตั้ง 
National Single Window 
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการนําเขา - สงออก ให
ความรวมมือเพื่อรวมผลักดัน 
ให National Single 
Window จัดตั้งไดสําเร็จ  
ตามเปาหมาย 

แผนงานการจัดตั้งการใหบริการระบบ National 
Single Window (NSW) ของประเทศ  
(การเชื่อมโยงขอมลูของหนวยงานออกใบอนุญาต
และใบรับรองกับระบบ NSW) (3) 

ผลการดําเนินการ : 
1. ไดมีประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๓๐/๒๕๕๘ เรื่อง 

การผานพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส สําหรับการ
เชื่อมโยงขอมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ศุลกากร ซึ่งมีผลบังคับแลวตั้งแตวนัที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  

 นายเจษฎา  
อริยฉัตรกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
กรมศุลกากร 
โทร.
026676009 
E-mail: 100572 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 129) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ปรับปรุงโครงขาย 
ระบบถนน พัฒนาระบบ 
National Single 
Window (NSW) และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการคาและการ
ขนสงสินคาขามแดน
อยางตอเนื่อง โดยใน
ระยะแรกใหความสําคัญ
กับดานชายแดนที่สําคัญ
6 ดาน ไดแก ปาดังเบ
ซาร สะเดา อรัญ
ประเทศ แมสอด บาน
คลองลึก และบานคลอง
ใหญ ซึ่งจะทําใหระบบ 
ขนสงและโลจสิติกส
สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานได
อยางมีประสิทธิภาพ
และรองรับปริมาณการ
เดินทางและการขนสงท่ี
คาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก
การเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2. หนวยงานที่เชื่อมโยงขอมูลผานระบบ NSW 
อยางเปนทางการแลว จํานวน 37 หนวยงาน สามารถ
แบงกลุมไดดังนี ้

2.1 หนวยงานที่เชื่อมโยงขอมูลผานระบบ NSW 
แบบครบถวนทุกสินคา/ประเภทเอกสาร (สําหรับใช/ไม
ใชในการผานพิธีการศุลกากรแบบไรเอกสาร) จํานวน 
29 หนวยงาน ประกอบดวย กรมศุลกากร กรม
ทรัพยากรธรณี กรมปาไม กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กรมเจาทา กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนสงทางบก สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรมควบคุมโรค 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
การยางแหงประเทศไทย การทาเรือแหงประเทศไทย 
กรมการคาภายใน  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรม
ธุรกิจพลังงาน สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมศิลปากร บริษัท ทา
อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (ทอท.) สํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย และ บริษัท วิทยุ

@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 130) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การบินแหงประเทศไทย จํากัด  
2.2 หนวยงานที่เชื่อมโยงขอมูลผานระบบ NSW 

ยังไมครบถวนทุกชนดิสินคา สําหรับใชในการผานพิธีการ
ศุลกากรแบบไรเอกสาร จํานวน 5 หนวยงาน ประกอบดวย 
กรมการคาตางประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรมการ
อุตสาหกรรมทหาร กรมประมง และกรมปศุสตัว 

2.3 หนวยงานที่มีระบบเชื่อมโยงผาน NSW 
แลว แตตองใชใบอนุญาต/ใบรับรองกระดาษ ควบคู
กันไปในขั้นตอนไปผานพิธีการศุลกากร จํานวน 2 
หนวยงาน ประกอบดวย กรมการปกครอง  
และหอการคาและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

2.4 อีก 1 หนวยงาน มีระบบพรอมใหบริการ
แลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ NSW แลว แตเนื่องจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับ-สงขอมูล/ประเทศ
ปลายทางยังไมพรอมรองรับการเชื่อมโยงขอมูล ไดแก 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พัฒนาระบบ
ใบรับรองแหลงกําเนดิสินคา (Electronic 
Certificates of Origin : e-C/O) สําหรับสงไป
ตางประเทศ (G2G) และสามารถเช่ือมโยงกับระบบ 
NSW ไดเรียบรอยแลว และพรอมเปดใชงานจริงได
ทันทีหากมีประเทศปลายทางพรอมรับ/สงขอมูล 

3. หนวยงานที่การกําหนดรหัสพิกัดและรหัสสถิติ
ศุลกากรสําหรับรายการสินคาควบคุมที่ตองมีใบอนญุาต/
ใบรับรอง จํานวนทั้งหมด 24 หนวยงาน ไดแก กรม
ทรัพยากรธรณี กรมปาไม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรม



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 131) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สํานักงาน
คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สํานกังานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย การยางแหงประเทศไทย กรม
โรงงานอตุสาหกรรม สํานกังานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมการอตุสาหกรรมทหาร กรมวิชาการเกษตร กรมการ
คาตางประเทศ กรมสรรพสามิต กรมการคาภายใน 
กรมการปกครอง กรมธรุกิจพลังงาน กรมประมง กรมปศุ
สัตว กรมศิลปากร สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม และหอการคาไทยและ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

จํานวนพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติทีเ่ชือ่มโยงขอมูล
ใบอนุญาต/ใบรับรองกับกรมศุลกากร ผานระบบ NSW 
สําหรับใชในการปฏิบัตพิิธีการศุลกากรแบบไรเอกสาร 
คิดเปน 94.54% ของจํานวนพิกัดและรหัสสถิติทั้งหมด 
(ขอมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560) และกรมศุลกากรได
อนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2560  

   15 
กรกฎาคม 
2557 

เห็นชอบใหพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน 
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1) 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

โครงการพัฒนาดานศุลกากรอรัญประเทศ (คาจางที่
ปรึกษาโครงการกอสรางฯ บริเวณจุดผานแดนบาน
หนองเอี่ยน) (3) 

กรมศุลกากรไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ เมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ใหโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย

งบประมาณ  ๒๐ ลบ. 
เบิกจายแลว = 
๑๖.๒๕๐ ลบ. 

 

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 
โทร. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 132) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

(2) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
ตราด (3) อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว 
(4) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (ดานศลุกากร
สะเดาและดานศลุกากรปา
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากงบบุคลากร รายการ
เงินเดือนคาจางประจําเหลือจาย เปนงบลงทุน คาที่ดิน และ
สิ่งกอสราง สําหรับคาจางทีป่รึกษาโครงการกอสรางดาน
ศุลกากรอรัญประเทศ (บริเวณจุดผานแดนบานหนองเอีย่น) 
จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ ลานบาท โดยไดลงนามสัญญาจางที่
ปรึกษาฯ ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 กับสถาบันวิจยั
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในวงเงิน
คาจางทั้งสิ้น 19 ลานบาท ระยะเวลาจาง 6 งวดงาน 
กําหนดสัญญาแลวเสร็จ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ดําเนินการสงมอบครบทุกงวดงานแลว เมื่อวันที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕58  
ผลการดําเนินงาน :  

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสงมอบ
แบบการกอสรางใหกับกรมศุลกากร ตามที่กรมฯ ไดให
ดําเนินการขอใหดําเนินการขอปรับแกไขการออกแบบ
การกอสรางสําหรับการกอสรางอาคาร CIQ (บานหนอง
เอี่ยน) ใหอยูในวงเงิน ๒๕๐ ลานบาท 

026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th  
และ 
นายมาโนช รอดสม 
นายดานศุลกากร  
อรัญประเทศ 
กรมศุลกากร 
โทร.037230313 
Email: 
arancustoms.ac  
@customs.go.th 

     โครงการพัฒนาดานศุลกากรอรัญประเทศ  
(บานหนองเอี่ยน-สตึงบท) (4) 

- กรมศุลกากรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการพัฒนาดาน
ศุลกากรอรัญประเทศ (บานหนองเอีย่น-สตึงบท) จํานวน 
๒๕๐ ลานบาท  

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม  

งบประมาณ ๒๕๐ 
ลานบาท 
 

นายสาธิต  ภูหอม
เจริญนายดาน
ศุลกากร  
อรัญประเทศ 
โทร.037-
230313 Email: 
arancustoms.ac   
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 133) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เติมพิทยาไพสิฐ) ประธานคณะอนุกรรมการดาน
โครงสรางพื้นฐานและดานศลุกากร ไดสั่งการในที่
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๕๘ มีมติใหกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการ
เวนคืนที่ดินแนวทางหลวงที่จะเชื่อมกับกัมพูชาที่บาน
หนองเอี่ยน จํานวน ๑๓๒.๕ ไร ใหกับกรมศุลกากร เพื่อ
ดําเนินการกอสรางอาคารจุดผานแดนถาวรแหงใหม 
บริเวณพื้นที่บานหนองเอี่ยน-สตึงบท  
ผลการดําเนินงาน :   

- เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดมีการประชุม
รวมกับกรมทางหลวง โดยนายดานศุลกากรอรัญประเทศ 
เปนผูแทนเขารวมประชุม กรณีการเวนคืนท่ีดินเพื่อใช
ในการกอสรางถนนและอาคารดานพรมแดนนั้น ตอง
ใชเวลาในการประกาศเวนคืนแปลง ๑๓๒.๕ ไร ใหกับกรม
ศุลกากร ซึ่งจะทําใหงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแลว 
๒๕๐ ลานบาทนั้น ไมสามารถใชจายไดทันได  ตาม
เงื่อนไขของสํานักงบประมาณกําหนด 

- เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดานศุลกากรอรัญประเทศ 
ไดมีหนังสือถึงสํานักบริหารกลาง รายงานแผนการกอหนี้ 
คาดวาจะไดรับมอบพื้นที่สําหรับการกอสรางตามโครงการ
จากกรมทางหลวงประมาณไตรมาสที่ ๒ ของงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จึงจะสามารถกอหนี้ผูกพันได  

- เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดานศุลกากรอรัญ
ประเทศ ไดมีหนังสือแจงอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อขอผอน
ผันใหขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 134) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ดานฯ อรัญประเทศ มี

หนังสือถึง ทปษ.ชูชัย เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงกรณีการ
ออกแบบอาคาร CIQ และอาคารดานฯ อรัญประเทศ
แหงใหม และรายงานความพรอมของท่ีดินที่จะใชใน
การกอสรางโครงการพัฒนาดานศุลกากรอรญัประเทศ 
(บานหนองเอี่ยน) 

- เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สํานักบริหารกลาง 
มีหนังสือแจงดานฯ อรัญประเทศ เรื่อง การโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ใหหนวยงานนํางบประมาณรายการที่ตองคืนมาไวที่
หนวยรับงบประมาณสวนกลาง และพื้นที่ของหนวยรับ
งบประมาณตามที่สํานักงบประมาณจัดสรรไปเรียบรอย
แลว กอนที่จะดําเนินการจัดสรรเงินคืน (ออกงวดลบ) 
และโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายกลับไปยัง
สวนกลาง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

- เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอวยชัย  
กุลทิพยมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 
๑ ไดเชิญประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินสําหรับ
กอสรางดานพรมแดนบานหนองเอี่ยนเพื่อติดตามความ
คืบหนาการจัดหาที่ดินจากกรมทางหลวง 

- วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมฯ มีหนังสือถึง
กรมทางหลวง เพื่อขอทราบผลการเวนคืนที่ดิน และ
ดําเนินการชี้แนวเขตที่ดิน 

-วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สํานกัเลขาธิการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 135) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

คณะรัฐมนตรี แจงการขอเปดจุดผานแดนชั่วคราวเพื่อ
การกอสรางสะพานขามลําน้ําพรมโหด ระหวางบาน
หนองเอี่ยน ตําบลทาขาม อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว ประเทศไทย กับ สตึงบท เมืองปอยเปต 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกมัพูชา 

-วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
แจงการขอเปดจุดผานแดนชั่วคราวเพื่อการกอสรางสะพาน
ขามลําน้ําพรมโหด ยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง การขอเปดจุดผานแดนชั่วคราว 
เพื่อการกอสรางสะพานขามลําน้ําพรมโหด ของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ  

-วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กรมทางหลวง มีหนังสือถึง
กรมศุลกากร แจงผลการดําเนินการออก    พระราช
กฤษฎีกาเวนคืนและดําเนินการเตรียมพื้นที ่  ในการ
กอสรางอาคารจุดผานแดนถาวร  

  1) การออก พ.ร.ฎ.กําหนดเขตทีด่ินเพื่อสรางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 3646 สายทดนอย -หนอง
เอี่ยน ไดสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไป 

  2) การดําเนินการแนวเขตที่ดินที่พื้นที่ประมาณ 
132.5 ไร จากกรมทางหลวง เพื่อใชในการกอสรางอาคาร
จุดผานแดนถาวรแหงใหม ขอใหกรมศุลกากรแจงใหนาย
ดานศุลกากรอรัญประเทศเปนผูติดตอประสานงานกับ
แขวงทางหลวงสระแกว (วัฒนานคร) ในพื้นที่เพื่อ
ดําเนินการเตรียมพื้นที่ที่จะกอสรางอาคารจุดผานแดน



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 136) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 
ปญหาอุปสรรค :  

ดานที่ดิน กรมทางหลวง จัดดําเนินการออกพระ
ราชกฤษฎีกากาํหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน 
(พ.ร.ฎ.) พื้นท่ีสําหรับสรางทางและสรางอาคารดาน
พรมแดน ซึ่งจะใชเวลาดําเนินการประมาณ ๓๔๐ วัน 

   15 
กรกฎาคม 
2557 

เห็นชอบใหพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน 
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1) 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
(2) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
ตราด (3) อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว 
(4) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (ดานศลุกากร
สะเดาและดานศลุกากรปา
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง  

โครงการพัฒนาดานศุลกากรแมสอด (คาจางที่
ปรึกษาโครงการกอสรางฯ ดานศุลกากรแหงใหม) (3) 

ผลการดําเนินงาน :  
- กรมศุลกากรไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ  เมื่อ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ใหโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากงบบุคลากร 
รายการเงินเดือนคาจางประจําเหลือจาย เปนงบลงทุน 
คาที่ดิน และสิ่งกอสราง สําหรับคาจางที่ปรึกษาโครงการ
กอสรางดานศุลกากรแมสอดแหงใหม จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ 
ลบ. โดยไดลงนามสัญญาจางที่ปรึกษา ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2558 กับสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวงเงินคาจางทั้งสิ้น 
15 ลานบาท ระยะเวลาจาง 6 งวดงาน กําหนด
สัญญาแลวเสร็จ วันที่ ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
ดําเนินการสงมอบครบทุกงวดงานแลว 
- ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจรับ 

งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐ 
ลบ. 

เบิกจายแลว = 
12 ลบ. 

 

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 
โทร. 026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th  
และ 
นายมาโนช รอดสม 
นายดานศุลกากร  
อรัญประเทศ 
โทร.037-230313 
E-mail: 
arancustoms.ac  
@customs.go.th 
กรมศุลกากร 

     โครงการพัฒนาดานศุลกากรแมสอด  
(กอสรางดานศลุกากรแมสอด แหงที่ ๒) (4) 
กรมศุลกากร ไดรับงบประมาณในการกอสรางดานศุลกากร

งบประมาณทั้งสิ้น 
๓๙๓.๒๐๐ ลบ. 
 

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 137) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

แมสอด แหงที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๓.๒๐๐ ลบ. 
ป ๒๕๕๙ = ๗๘.๖๔๐ ลบ. 
ป ๒๕๖๐ ผูกพันฯ = ๑๕๗.๒๘๐ ลบ. 
ป ๒๕๖๑ ผูกพันฯ = ๑๕๗.๒๘๐ ลบ. 
การขอใชพื้นที ่: แนวทางการแกไขเรื่องที่ดิน กรม
ศุลกากรไดประสานงานกบัอนุกรรมการที่ดินเพื่อ
ดําเนนิการจัดหาพื้นที่ในการดําเนินการโครงการฯ ไดแก 
- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกําหนด

หลักเกณฑฯ ประชมุคณะกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อ
หารือประเด็นการชดเชยใหกับผูไดรับผลกระทบ โดยมีมติ
ใหรองนายกเทศมนตรีนครแมสอด คณะกรรมการฯ นาย
นริศ จายหนองบัว เลขานกุาร และทมีงานดานฯ แมสอด 
ประชุมประชาชน เพื่อเจรจาตอรองคาชดเชยที่ดินอีกครั้ง 
และนดัประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกาํหนด

หลักเกณฑฯ โดยนายกลุ เครือวรีะ รองนายกเทศมนตรี
นครแมสอด คณะกรรมการฯ นายนริศ จายหนองบวั 
เลขานกุาร และทีมงานดานฯ แมสอด ประชุมประชาชน 
เพื่อเจรจาตอรองคาชดเชยที่ดิน ณ บานผูใหญบาน หมู ๔ 
- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกาํหนด

หลักเกณฑฯ ประชมุคณะกรรมการครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เพื่อ
หารือประเด็นการชดเชยใหกับผูไดรับผลกระทบ โดยมีมติ
ใหรองนายกเทศมนตรีนครแมสอด คณะกรรมการฯ นาย
นริศ จายหนองบัว เลขานกุาร และทมีงานดานฯ แมสอด 
ประชุมประชาชน เพื่อเจรจาตอรองคาชดเชยที่ดินอีกครั้ง 

กรมศุลกากร 
โทร. 026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th  
และ 
นายมาโนช รอดสม 
นายดานศุลกากร  
อรัญประเทศ 
โทร.037-230313 
E-mail: 
arancustoms.ac  
@customs.go.th 
กรมศุลกากร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 138) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เพื่อหารือประเด็นการ
ชดเชยใหกบัผูไดรับผลกระทบ โดยมีมติเห็นชอบคาชดเชย
ที่ดินในเขต ส.ป.ก. ไรละ ๑.๖ ลานบาท และในเขตปาไม 
ไรละ ๑.๑ ลานบาท 
- วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกาํหนด

หลักเกณฑฯ ประชมุครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ รวมกบัผูใช
ประโยชนครอบครองทีด่ิน เพื่อแจงมติการประชมุของ
คณะกรรมการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ และชี้แจงขั้นตอนการ
ดําเนนิการทาํรายงานเสนออธบิดีเพือ่โปรดพิจารณาตอไป 
- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มีหนังสือเชิญ

ประชมุคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  ในวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวมพิจารณา   ผลการดําเนินงาน 
และเหตุผลความจําเปน สําหรับการจายคาชดเชยเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบของโครงการ เพื่อเสนอตออธิบดีกรม
ศุลกากรตอไป 
- วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกาํหนด

หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผล
การดําเนินงาน และเหตุผลความจําเปน สําหรับการ
จายคาชดเชยเยียวยา   ผูไดรับผลกระทบของ
โครงการ เพื่อเสนอตออธิบดี และนัดประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ดานแมสอด 
- วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกาํหนด

หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 139) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผล
การดําเนินงาน และเหตุผลความจําเปน สําหรับการ
จายคาชดเชยเยียวยา ผูไดรับผลกระทบของโครงการ 
เพื่อเสนอตออธิบด ีและดานฯ แมสอด ไดรับหนังสือ
จากผูวาราชการจังหวัดตาก เรื่อง ขอรองเรียนกรณี
การสรางดานศุลกากรแหงใหม ของนายสีไล สีเทียน 
ชาวบาน ต.ทาสายลวด อ.แมสาด จ.ตาก 
- วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการรังวัด

จัดทําแผนที่แปลงที่ดิน สาํรวจผลอาสินและสิ่งปลูก
สรางสําหรับโครงการกอสรางฯ ลงพื้นที่สํารวจ
รายละเอียดผลอาสินและสิ่งปลูกสรางเพิ่มเติม 
- วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด พบ

ชาวบานรายนายสีไล สีเทียน ณ ที่ทําการผูใหญบาน
หมู ๔ พรอมทั้งผูใหญบานหมู ๔ และประชาชน
จํานวนหนึ่ง เพื่อชี้แจงขอมูลรายละเอียดของ
โครงการฯ ในประเด็นที่สงสัย เปนที่พอใจและยินดีให
ความรวมมือกับทางราชการเพื่อความเจริญของ
ทองถิ่นและประเทศชาติ พรอมขอใหกรมศุลกากร
พิจารณาคาชดเชยใหจากการไดรับผลกระทบของ
โครงการฯ ดวยความเปนธรรม 
- วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มี

หนังสือชี้แจงขอรองเรียนกรณีการสรางดานศุลกากร
แมสอดแหงที่ ๒ ของชาวบานรายนายสีไล สีเทียน 
ตอผูวาราชการจังหวัดตาก 
- วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด       



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 140) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

มีหนังสือถึงอธิบดี เพื่อรายงานการชี้แจงขอรองเรียน
กรณีการสรางดานศุลกากรแมสอดแหงที่ ๒ ของ
ชาวบานรายนายสีไล สีเทียน ตอผูวาราชการการ
จังหวัดตาก 
- วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการ

กําหนดหลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๙ เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน และเหตุผลความจําเปน 
สําหรับการจายคาชดเชยเยียวยา ผูไดรับผลกระทบ
ของโครงการฯ 
- วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สํานักบริหารกลาง 

มีหนังสือแจงดานฯ อรัญประเทศ เรื่อง การโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ใหหนวยงานนํางบประมาณรายการที่ตองคืนมา
ไวที่หนวยรับงบประมาณสวนกลาง และพื้นที่ของหนวย
รับงบประมาณตามที่สํานักงบประมาณจัดสรรไป
เรียบรอยแลว กอนที่จะดําเนินการจัดสรรเงินคืน (ออก
งวดลบ) และโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจายกลับไป
ยังสวนกลาง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มี

หนังสือถึงอธิบดี เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูแทนแขวงการ
ทางตากที่ ๒ (แมสอด) เปนกรรมการเพิ่มเติมใน
คณะกรรมการกาํหนดหลักเกณฑฯ 
- วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมศุลกากร มีคําสั่ง

ที่ ๒๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 141) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

แตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการ
กําหนดหลักเกณฑ คํานวณคาชดเชยตกลงราคาและ
จายเงินคาชดเชย สําหรับโครงการกอสรางดาน
ศุลกากรแมสอดแหงที่ ๒ โดยเพิ่มเติมผูแทนแขวงการ
ทางตากที่ ๒ (แมสอด) เปนกรรมการ 
- วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด โดย

นายอติ อินทรสันติ์ เขาพบนายณัฐพล อารมณ 
หัวหนาโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สํานักจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง เพื่อติดตามขอมูล
รายละเอียดการจายคาชดเชยเยียวคาที่ดิน ผลอาสิน
และสิ่งปลูกสราง สําหรับการกอสรางถนนสายใหม
รองรับสะพานขามแมน้ําเมยแหงที่ ๒ เพื่อนาํมาเปน
ขอมูลประกอบการกําหนดหลักเกณฑคํานวณ
คาชดเชย สําหรับโครงการกอสรางดานศุลกากรแม
สอดแหงที่ ๒ 
- วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เลขานุการคณะ

กรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อ
รวมกันพิจารณาหลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จายคาชดเชยเยียวยา ผูไดรับผลกระทบของโครงการ 
โดยมีมติใหรอขอมูลหลักเกณฑคาชดเชยของพื้นที่ของ
กรมธนารักษ ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ และพื้นที่
ของกรมทางหลวงในเสนทางกอสรางสะพานมติรภาพ
ไทย-เมียนมา แหงที่ ๒ พรอมทั้งใหเลขานุการเตรียม
ขอมูลราคาที่ดินในพื้นที่ใกลเคียงจากธนาคารพาณิชย
มาประกอบในการประชุมครั้งตอไป โดยจะมีการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 142) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ประชุมโดยดวนทันทีท่ีไดรับขอมลูขอกรมธนารักษและ
กรมทางหลวงดังกลาว พรอมท้ังใหทํารายงานความ
คืบหนาการดําเนินการของคณะกรรมการฯ เรยีน
อธิบดีกรมศุลกากรเพื่อทราบตอไป 
- วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มคีําสั่ง

ที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ แตงตั้ง
คณะทํางานโครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอดแหงที่ 
๒ ของดานศุลกากรแมสอด 
- วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด เขา

ติดตอประสานงานกับธนารักษพ้ืนที่ตาก เพื่อขอขอมูล
ความคืบหนาการดําเนินการจายคาชดเชยที่ดินในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
- วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผูบริหารกรมศุลกากรนํา

โดยนายชูชัย อุดมโภชน ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
สิทธิประโยชนทางศุลกากร และคณะ ใหการตอนรับ
นายชยัวัฒน ทองคําคูณ ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการดานโครงสรางพื้นฐาน
และดานศุลกากร ภายใตคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในวาระเพื่อพิจารณา
คาใชจายชดเชยเยียวยาราษฎรในพืน้ที่กอสรางดานฯ แม
สอดแหงที่ ๒ และไดสํารวจพื้นที่กอสรางดานฯ พรอม
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ ประกอบดวย ผูแทน สศช. กรม
ทางหลวง ส.ป.ก.จังหวัดตาก สํานักงานจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ ๔ (ตาก) สํานักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแมสอด 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 143) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ธนารักษพื้นที่ตาก และเทศบาลนครแมสอด 
- วันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด เขาพบ

กับราษฎรผูใชประโยชนในพื้นที่จะขอใชดําเนิน
โครงการฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงความคืบหนาการ
ดําเนินโครงการ และชี้แจงผลการดําเนินงานของดานฯ 
เพื่อใหราษฎรรับทราบในประเด็นราคาคาชดเชยท่ีดิน
ที่คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑฯ ไดตกลงราคากบั
ราษฎรไวและไดเสนอผูบริหารของกรมศุลกากร กรมฯ 
ไดสั่งการใหมีการพิจารณาราคาคาชดเชยที่ดินใหมอีก
ครั้ง อันเนื่องมากจากราคาคาชดเชยท่ีดินที่จะกอสราง
ดานฯ ที่ตกลงกันไวนั้นสูงกวาราคาคาชดเชยที่ดินของ
กรมธนารักษในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
คาชดเชยที่ดนิในการกอสรางถนนของกรมทางหลวง
มากเกินไป ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพูดคุยตกลง
ราคารวมกันของราษฎร 
- วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มี

หนังสือเรียนอธิบดเีพื่อโปรดทราบความคืบหนาการ
ดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
- วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ดานฯ แมสอด เขาพบกับ

ราษฎรผูใชประโยชนในพื้นที่จะขอใชดําเนินโครงการฯ 
เพื่อพบปะพูดคุยถึงความคืบหนาการดําเนินโครงการ 
และชี้แจงผลการดาํเนินงานของดานฯ เพื่อใหราษฎร
รับทราบ ในประเด็นราคาคาชดเชยที่ดินที่
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑฯ ไดตกลงราคา
คาชดเชยที่ดินกับราษฎรใหมอีกครัง้ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 144) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- วันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2559 
เวลา 13.00น. เพื่อรวมกันพิจารณาหลักเกณฑ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจายคาชดเชยเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบของโครงการ โดยมีมติรอการกําหนดราคา
คาชดเชยที่ดินราชพัสดุของ ธนารักษจาก
คณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑการชดเชย
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานอยางเปนทางการ 
และใหฝายเลขานุการหาหลักเกณฑ เหตุผลที่เกี่ยวของ 
เพื่อนํามาประกอบใหคณะกรรมการรวมพิจารณา และจะ
นัดประชุมอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 
เวลา 10.00 น.รวมทั้งมีวาระเรียนเชิญราษฎรเขารวม
ประชุม เพื่อเปดโอกาสใหไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมทั้ง ซักถามประเด็นสงสัยของทั้งฝายราษฎร
และกรรมการ 
- วันที่ 16 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการกําหนด

หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2559 
เวลา 10.00น. เพื่อรวมกันพิจารณาหลักเกณฑ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจายคาชดเชยเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบของโครงการ โดยมีมติใหทุกฝายชวยกันหา
ขอมูลหลักเกณฑการพิจารณาเพ่ิมเติม และจะนัด
ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งในโอกาสตอไป 
- ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมหลักเกณฑการชดเชยคาทีด่ิน

จากหนวยงานตางๆ  และอยูระหวางการเจรจาเรื่องราคา
ที่ดินกับราษฎรอีกครั้ง เมื่อไดขอมูลครบถวนและจะไดรีบ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 145) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑตอไป 
ปญหาอุปสรรค : โครงการกอสรางดานศุลกากรแมสอด
แหงที่ 2 อาจจะดําเนินการลาชา ไมตรงตามเง่ือนเวลา
ที่กําหนดตามแผน เนื่องจาก 

๑) ปญหาการรองเรียนของประชาชนในพื้นที่ใน
บริเวณแนวเขตพื้นที่เพิกถอนจากการเปนปาไมตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตามประกาศ คสช.ที่ 17/2558 ซึ่ง
เปนพื้นที่ใกลเคียงกันกับที่จะขอใชเพื่อกอสรางดานฯ 
อีกทั้งยังใกลเคียงกันกับที่ของกรมทางหลวงที่กําลัง
ดําเนินการสรางถนนและสะพานมิตรภาพไทย-เมียน
มาแหงที่ 2 ดวย ดังนั้น จึงทําใหการกําหนดกฎเกณฑ
ราคาคาชดเชยของโครงการฯ ตองเปนไปในแนวทาง
เดียวกันดวย 

๒) ขณะนี้ยังไมมีงบประมาณสําหรับชดเชยคาที่ดิน 
อาสิน และสิ่งปลูกสรางใหกับประชาชนที่ใชประโยชน
ถือครองที่ดินในพื้นที่จะดําเนินการกอสราง 

๓) ขณะนี้ยังไมไดยื่นหนังสือขออนุญาตหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการ 
เนื่องจากตองใหประชาชนท่ีใชประโยชนถือครองที่ดินใน
พื้นที่จะกอสรางมอบสิทธคิรอบครองพื้นที่ใหดานฯ แม
สอดเรียบรอยกอน 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

เพื่อใหการดําเนินโครงการกอสรางดานศุลกากรแม
สอดแหงที่ ๒ เปนไปตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 146) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

และเปนการปองกันปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจาก
การใชพื้นที่ของโครงการฯ ดานศุลกากรแมสอด จึง
ดําเนินการดังตอไปนี ้

1) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ทุกขั้นตอน โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็น และขอเรียกรองตางๆ ตั้งแตเริ่มตน
โครงการฯ เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหโครงการ
สามารถสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2) ดานฯ แมสอด ไดมีหนังสือถึงอธิบดีเพื่อโปรด
พิจารณาจัดหางบประมาณรองรับคาใชจายชดเชย
เยียวยาผูใชประโยชนถือครองที่ดินทีไ่ดรับผลกระทบ
จากการขอใชพื้นที่สําหรับดําเนนิโครงการ ท้ังในเขต ส.
ป.ก. ปาสงวนแหงชาติ และปาไมถาวร โดยเบื้องตน 

3) ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ คํานวณคาชดเชย 
ตกลงราคาและจายเงินชดเชย สําหรับโครงการ
กอสรางดานศุลกากรแมสอดแหงท่ี 2 ตามคําสั่งกรม
ศุลกากร ที่ 114/2559 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2559 
และคําสั่งกรมฯ ที่ 253/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2559 เพื่อเจรจาตอรองจํานวนเงนิชดเชยคาที่ดิน 
อาสิน และสิ่งปลูกสรางใหกับประชาชนที่ใชประโยชน
ถือครองท่ีดินในพื้นท่ีจะดําเนินการกอสราง และเสนอ
ตออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาในลําดับขั้นตอนตอไป 
เมื่อดําเนินการจายเงินคาชดเชยใหกับประชาชนแลว



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 147) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เสร็จ จึงจะสามารถยื่นหนังสือขออนุญาตหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการตอไป 

   15 
กรกฎาคม 
2557 

เห็นชอบใหพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน 
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1) 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
(2) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
ตราด (3) อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว 
(4) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (ดานศลุกากร
สะเดาและดานศลุกากรปา
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง  

โครงการปรับปรุงดานศุลกากรสะเดา  
(ดานพรมแดนสะเดา)(3) 

ระยะที่ ๑ เปนการขยายพ้ืนที่ดานพรมแดนสะเดาดาน
ขาออก เนื้อที่ ๒๐ ไร ๓ งาน ๓๘ ตารางวา การ
กอสรางโครงการแลวเสร็จตามกําหนดเวลา  
ระยะที่ ๒ เปนการขยายพ้ืนที่ดานพรมแดนสะเดาดาน
ขาเขา โดยกรมฯ ไดรับเงินงบประมาณในป ๒๕๕๘ 
จํานวน ๔๐ ลบ. ไมสามารถกอหน้ีไดภายใน ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ผลการดําเนินงาน : สํานักงบประมาณ ไดมีหนังสือถึง
กรมศุลกากร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจงวา
กรมศุลกากรไดรับการอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๗ (งบกลาง) รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน ๔๗.๔๓๖ ลบ. เพ่ือเปนคาใชจายใน
การดําเนินโครงการ ดังนี ้
  - โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สาย Fiber 
optics เครื่อง X-ray สัมภาระผูโดยสารและอุปกรณ
เครื่องเสียงหองประชุม สําหรับโครงการปรับปรุงดาน
ศุลกากรสะเดา (ดานพรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๑ 
เพ่ิมเติม จํานวน ๘.๖๖๘ ลบ. 
  - โครงการปรับปรุงดานศุลกากรสะเดา (ดาน
พรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๒ จํานวน ๓๘.๗๖๘ ลบ.  

งบประมาณ  
๗๖.๑๓๙ ลานบาท 
เบิกจายแลว 
๗๖.๑๓๙ ลานบาท 
(คิดเปน 100.00%) 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 
๓๘.๗๖๘ ลบ. 
เบิกจาย ๕,๔๕๙,๒๕๐ 
บาท 

นายกรีชา เกิดศรีพันธ 
นายดานศุลกากร
สะเดา 
กรมศุลกากร 
โทร.
0743908818 
E-mail: 100723 
@customs. go.th 
และ 
นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 
โทร. 
026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 148) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ทั้งนี้ จะไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตอไป 
  - ดานศุลกากรสะเดาไดดําเนินการประกวดราคา
โครงการปรับปรุงดานศุลกากรสะเดา (ดานพรมแดน) ระยะที่ 
๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Bidding: e-Bidding) ในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  - ดานศุลกากรสะเดา ตกลงวาจาง หางหุนสวนจํากัด 
ดี-ชัย คอนสตรัคชั่น เปนผูรับจางดําเนินโครงการฯ 
ดังกลาว ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๖.๓๙๕ ลานบาท ลงนามใน
สัญญาจางฯ เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวนัที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๙  ระยะเวลา ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ แบงจาย ๑๐ งวดงาน 
  - ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการกอสรางผลการ
ดําเนินการกอสรางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
  - ผลงานกอสรางรอยละ ๕๑.๑๘ เร็วกวาแผนงาน
กอสรางรอยละ ๑.๒๔ ระยะเวลากอสราง ๓๖๐ วัน คิด
เปนรอยละ 100  ระยะเวลากอสรางไปแลว  
222 วัน คิดเปนรอยละ 61.67 คงเหลือระยะเวลา
กอสราง ๑38 วัน คิดเปนรอยละ 38.33 

   15 
กรกฎาคม 
2557 

เห็นชอบใหพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน 
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1) 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
(2) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
ตราด (3) อําเภออรัญ

โครงการกอสรางอาคารดานพรมแดน ดานศุลกากร
คลองใหญ (บริเวณจุดผานแดนบานหาดเล็ก) (3) 

ผลการดําเนินงาน : 
- กรมศุลกากรไดรับงบประมาณ จํานวน ๕๐ ลานบาท  

ป ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๑๐ ลานบาทป ๒๕๕๙ 
ผูกพันงบประมาณ ๔๐ ลานบาท 
- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด   

งบประมาณ 
50 ลานบาท 

เบิกจาย ๑๐ ลบ.  
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ไปใชในโครงการกอสราง
อาคารทีพ่ักอาศัยและ
สิ่งปลูกสรางประกอบ 

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 
โทร. 026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 149) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ประเทศ จังหวัดสระแกว 
(4) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (ดานศลุกากร
สะเดาและดานศลุกากรปา
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง  

จุดผานแดน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติใหชะลอ
โครงการฯ ไปกอน เนื่องจากมีปญหาความไมชัดเจนใน
เรื่องเขตแดนรวมระหวางประเทศไทย-กัมพูชา โดยให
ปรับแผนการใชงบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรไวแลว ไป
ดําเนนิการในสวนอื่นๆ 
- งบประมาณที่ไดรับการจดัสรรป 59 จํานวน 40 

ลานบาท กรมฯ มีหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เมื่อวนัที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรป ๕๙ จํานวน ๔๐ ลานบาท โดย
คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงรายการดังนี ้
1) ชําระหนี้ตามคําพิพากษาคดี รายบริษัท เอส.อาร. เค. อี

เล็กโทรนคิ จํากดั จํานวน ๒๘,๖๐๕,๔๐๐ บาท 
2) ชําระหนี้ตามคําพิพากษาคดี รายบริษัท ไฮเพอ

รอน จํากัด จํานวน ๒,๓๙๖,๔๐๐ บาท 
3) คากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

เจาหนาที่ปฏิบัติงานสํานักงานศลุกากรภาคที่ ๒ 
จํานวน ๕๙๗,๕๐๐ บาท 
ปญหาอุปสรรค :ตองทราบผลการพิจารณาการกอสราง
และการใชพื้นที่บริเวณดังกลาวจากสวนราชการที่
เกี่ยวของขางตนกอน จึงจะดําเนินการตอไปได 

สํานักงานทาเรือ 
แหลมฉบัง 

และนายวิศวะ ปติ
สุขสมบัต ิ
นายดานศุลกากร
คลองใหญ 
โทร.0816386116 
Email: 100047 
@customs.go.th 
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เห็นชอบใหพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน 
5 พื้นที่ ประกอบดวย (1) 

โครงการปรับปรุงดานศุลกากรปาดังเบซารพรอมบริเวณ (3) 

ผลการดําเนินการ : 
- กรมฯ ไดลงนามสัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๕.๙๙๐ ลบ.  แบงจาย 

งบประมาณ  
๒๕.๙๙๙ ลบ. 
เบิกจายแลว 
ป ๕๘ = ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที ่12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 150) 
     หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
(2) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
ตราด (3) อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว 
(4) พื้นท่ีชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร (5) อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา (ดานศลุกากร
สะเดาและดานศลุกากรปา
ดังเบซาร) โดยเนนการ
ตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง 

๓๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาฯ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
สงมอบงานแลวจํานวน   ๗ งวดงาน 
-  ดําเนินการกอสรางไปแลวคิดเปน ๘๐.๒๒% ของ

งานทั้งโครงการ ลาชากวาแผน ๑๙.๗๙% ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินกอสรางอาคารตรวจผูโดยสารขาออก/
อาคาร CIQ และงานเสริมสรางภาพลักษณ 
ปญหาอุปสรรค :  
- ผูรับจางทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ จึงไมเปนไป

ตามแผนงาน เปนเหตุใหงานลาชาง และดานฯ ไดเรียก
ผูรับจางใหรีบดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน
ที่วางไว 

บาท 
ป ๕๙ = 
๒,๕๔๐,๖๗๑.๕๐ บาท 
รวมท้ังสิ้น  
๘,๕๔๐,๖๗๑.๕๐ บาท 
 

โทร. 026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th  
และ นายกฤษฎา 
ทองธรรมชาตินาย
ดานศุลกากรปา
ดังเบซาร 
กรมศุลกากร 
โทร. 074521030 
Email: 100638 
@customs.go.th 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 151)    หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
23 8.3 ปฏิรูประบบการให

สิ่งจูงใจ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ
การนํางานวิจัยและพัฒนาไป
ตอยอดหรือใชประโยชน 
รวมทั้งสงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาการวิจัยและ
พัฒนาในระดับภาคหรือกลุม
จังหวัด เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น ผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาไปสูการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย โดย
สงเสริมความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยหนวยงานวิจัย
ของรัฐ และภาคเอกชน 

   โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมด ี
ไมมีดอกเบี้ย(2) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
วันที่ 1 ก.ย. 57 ถึง 31 ก.ค. 60 วงเงินอนุมัติ 
23.00 ลานบาท ยอดหนี ้14.47 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค : ผูประกอบการ SMEs ที่ดําเนิน
ธุรกิจในโครงการนวตักรรมใหมๆ  มีนอยรายและ
ตองผานความเห็นชอบจากสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (สนช.) กอนยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร 

- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

 



      หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 152) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนรุักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
25 9.3 ในระยะตอไป พัฒนา

ระบบบริหารจัดการที่ดิน และ
แกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยยึดแนวพระราชดําริที่ให
ประชาชนสามารถอยูรวมกับ
ปาได เชน กําหนดเขตปา
ชุมชนใหชัดเจน พื้นที่ใดที่
สงวนหรือกันไวเปนพื้นที่ปา
สมบูรณก็ใชมาตรการทาง
กฎหมายอยางเครงครัด พื้นที่
ใดสมควรใหประชาชนใช
ประโยชนไดก็จะผอนผันให
ตามความจําเปนโดยใช
มาตรการทางการบริหาร
จัดการ มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และการปลูกปา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที่ 1 การสราง
ความเปนธรรมในสังคม 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร ความ
มั่นคงของอาหารและ
พลังงาน 
ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกจิสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
และยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

  การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ(2) 

ผลการดําเนินงาน:  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 บริหารจัดการทีร่าช

พัสดุใหเกดิรายได จํานวน 7,367.663 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 141.69 ของเปาหมาย ตามเอกสาร
งบประมาณทั้งป จํานวน 5,200 ลานบาท 

 

ไดรับอนมุัต ิ 
2,600.8779  
(รวมงบศูนยราชการ 
2,299.9680) 
เบิกจาย  
2,426.8253  
(รวมงบศูนยราชการ 
2,299.9680) 

นางสุนี จิตตประจง 
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2278 
5139 
มือถือ 08 5488 
5965 
Email :suneeji 
@treasury.go.th 

 ทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะ
ใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการ
มีอาชีพและรายไดอื่นอันเปน
บอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่
ตอเนื่องเพื่อใหคนเหลานั้น
สามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ที่ดินยังเปนของรัฐ จะจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความเปนธรรมใน
สังคม 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร 

  แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ป (ป 2559 - 2563) 
ผลการดําเนินงาน 

- จัดทําแผนบริหารจัดการที่ราชพสัดุ 5 ป (ป 
2559-2563) 

- ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการที่ราช
พัสดุ 1 ป (ป 2560) แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี ้

ป 2559 เริ่มโครงการ 
ไดรับอนมุัต ิ- 
เบิกจาย - 
 
 

นางสุนี จิตตประจง 
ผูอํานวยการ       
กองแผนงาน 
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2278 
5139 
มือถือ 08 5488 
5965 



      หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 153) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ จัดทําทะเบียนผูถือ
ครองที่ดินในที่ดินของรัฐ 
ปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐและเอกชน
ใหมีเอกภาพเพื่อทําหนาที่
กําหนดนโยบายดานที่ดินใน
ภาพรวม และปรับปรุงกลไก
ภาษีเพื่อกระจายการถือครอง
ที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดิน
ใหแกผูยากไรโดยไมตองเปน
กรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวม
ในการจัดการที่ดินของชุมชน 
กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของ
ธนาคารที่ดินเพื่อใหเปนกลไก
ในการนําทรัพยากรที่ดินมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
และยุทธศาสตรที่ 5 
การสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

1) ดานเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได จํานวน 
7,367.663 ลานบาท คิดเปนรอยละ 141.69 
ของแผนจํานวน 5,200 ลานบาท 

2) ดานสังคม อยูระหวางดําเนินการตาม
ขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก 

(2.1) โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อ
รองรับนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาการรุกล้ําคลอง 

(2.2) ทีโ่ครงการบานธนารักษประชารัฐ 
(2.3) ที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior 

Complex) บนที่ราชพัสด ุ
(2.4) โครงการพิสูจนสิทธิ์และการถือ

ครองที่ดินของรัฐ 
(2.5) โครงการจัดสรางสวนปา  

“เบญจกิติ”  สวนที่ 2 
3) ดานทองเที่ยว อยูระหวางดําเนินการตาม

ขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปน  2 ประเภท คือ 
(3.1) เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไดแก 

(3.1.1) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เชิงทองเที่ยวแปลงเกาะกูด จังหวัดตราด 

(3.1.2) โครงการพัฒนาที่ราชพสัดุ
บริเวณแหลมไมแกน จังหวัดสุราษฎรธานี 

(3.1.3) โครงการการพัฒนาที่ราช
พัสดุเชิงทองเที่ยว (เกาะเชือก จังหวัดสุราษฎรธานี) 

(3.2) เพื่อแกไขปญหา ไดแก 

Email : 
suneeji@treasury
.go.th 
นายพงศธร 
 พากเพียรทรัพย 
ผูอํานวยการ 
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2273 
0819 
มือถือ - 
Email : 
Phongtornph@tre
asury.go.th 
นางนงลักษณ  
ขวัญแกว 
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาธุรกิจและ
ศักยภาพที่ราชพัสด ุ
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2271 
0123 ตอ 6701 
มือถือ : 08 1736 
5964 



      หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 154) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

(3.2.1) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
เชิงทองเที่ยว (แปลงเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี) 

(3.2.2) โครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว (แปลงสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี) 

4) ดานอนุรักษ อยูระหวางดําเนินการตาม
ขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแกโครงการสํารวจกําแพง
เมือง – คูเมือง 

5) ดานศูนยราชการ อยูระหวางดาํเนินการ
ตามขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก  

(5.1) ศูนยราชการแจงวัฒนะ (Zone C) 
(5.2) ศูนยราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
(5.3) ศูนยราชการจังหวัดลําปาง 
(5.4) ศูนยราชการจังหวัดสกลนคร 

Email : 
nonglakkw@trea
sury.go.th 
นางสาวอมรรัตน 
กล่ําพลบ 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร  
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2618 
6328 
Email : rtptt@ 
treasury.go.th 

26 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ํา
เสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหแก
ประชาชน โดยใหความสําคัญ
ในการเรงรัดแกไขปญหาการ
จัดการขยะเปนลําดับแรก  

   โครงการเงินกูเพื่อสิ่งแวดลอม(2) 

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 
1 ก.ย. 57 ถึง 31 ก.ค. 60 วงเงนิอนุมัติ 642.69 
ลานบาท ยอดหนี ้419.32 ลานบาท 
หมายเหต:ุ ธนาคารมีการปรับเปาหมายประจําป 
2558 ในสวนของโครงการเงินกูเพื่อสิ่งแวดลอม 
จากเดิมวงเงินอนุมัตสิินเชื่อ 680 ลานบาท เปน 
300 ลานบาท 

- 
หมายเหตุ :  
ใชแหลงเงินอื่นๆ  
(เงินฝาก/เงินกูยืม) 
ของหนวยงานในการ
ดําเนินการ) 

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 

 กําหนดใหทิ้งในบอขยะ
อุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานและใหแยก
เปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน 
สําหรับขยะของเสยีอันตราย ขยะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

  โครงการจัดสรางสวนเบญจกิติ สวนที่ 2(4) 
ผลการดําเนินงาน: ป 2559 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแบบแปลน ของ
สํานักพระราชวัง วงเงิน 950 ลานบาท โดยให

ไดรับอนมุัต ิไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจาย - 
 

นายพิทักษ  
ดิเรกสุนทร 



      หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 155) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

อิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อ 
จะพัฒนาระบบกํากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการ
ลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี 
โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่
เกิดจากการรั่วไหล และการเกิด
อุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการ
จัดการอยางครบวงจร และใช
มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 
ในระดับพื้นที่ จะเรงแกไขปญหา
ในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเปนฐาน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
อยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ 
ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงขีดความสามารถ
โครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนา
สูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
และยุทธศาสตรที่ 5 
การสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง เปนผูสนับสนุน
คาใชจายในการจัดสราง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 

- กรมธนารักษดําเนินการเรื่องการจัดจางที่
ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และจัดจาง
ผูรับเหมากอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

- จัดทําหนังสือเชิญประชมุคณะกรรมการ
อํานวยการจัดสรางสวนปา “เบญจกิต”ิ สวนที่ 1ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางการสรางสวนดงักลาวโดย
กอสรางไปแลวรอยละ 88 

 

ผูอํานวยการสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร 
กรมธนารักษ 
โทร.0 2618 
6328 
Email :pitakdi 
@treasury.go.th 

 



   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 
 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 156) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
27 10.1 ปรับปรุงระบบ

ราชการในดานองคกรหรือ
หนวยงานภาครัฐทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ทองถิ่น ทบทวนการจัด
โครงสรางหนวยงานภาครัฐ
ที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอน
หรือลักลั่นกันหรือมีเสนทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีธรรม ยึด
หลักการบริหารกจิการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 5การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

  โครงการบริหารจัดการเหรียญกษาปณหมุนเวียน
ดานการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ(3) 

ผลการดําเนินงาน รับแลกคืนเหรียญกษาปณ
หมุนเวียน จํานวน 289.452 ลานเหรียญ  
คิดเปนรอยละ 120.61 ของเปาหมายทั้งป จํานวน 
240 ลานเหรียญ 

 

ไดรับอนมุัต ิ - 
เบิกจาย  - 

นางสาวรัตนา  
เลิศเจริญพร 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารเงินตรา 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2516 
8055 
Email :ratanale 
@treasury.go.th 

 
 

บานเมืองที่ดี การบริหาร 
จัดการภาครัฐแบบใหมการ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในฐานะที่เปน
ศูนยกลาง และการอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดตนทุน
ดําเนนิการของภาคธรุกจิ 
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กับนานาประเทศ และการ
รักษาบคุลากรภาครัฐที่มี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที ่4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน 

1. การกําหนดกรอบหลักเกณฑ การประเมินผล
ประจําปบัญชี 2561 

2. การจัดทํารางบันทึกขอตกลง 
2.1 การจัดทํารางบันทึกขอตกลง (การจัดทํา

รางตัวชี้วัด) ประจําปบญัชี 2561 
2.2 การจัดทํารางบันทึกขอตกลง ประจําป

บัญชี 2560 
3. การลงนามในบันทึกขอตกลง ประจําปบัญชี 

2560 

- นายวรัชญ  
เพชรรวง 
ผูอํานวยการกอง
กํากับและพัฒนา
ระบบเงินนอก
งบประมาณ 
โทร. 02-127-
7000  
ตอ 4401 
 



   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 
 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 157) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ประสิทธิภาพไวในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการ
ตั้งแตระยะเฉพาะหนาไป
ตามลําดับความจําเปน และ
ตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถ
ดําเนินการได 

4. การประเมินผลการดําเนินงานงวดสิ้นปบัญชี 
2559 

28 10.5 ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริต ควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ
อยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ  ที่ไมจําเปน 
สรางภาระแกประชาชนเกิน
ควร หรือเปดชองโอกาสการ
ทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจาง การอนุญาต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที ่4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการยกรางพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ....(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน :  

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 และ
จะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะใชบังคับไดใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 

 

- นายบุญทิพย  
ชูโชนาค 
ผูอํานวยการกอง
การพัสดุภาครัฐ 
โทร. 02-127-
7000  
ตอ 4857 



   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 
 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 158) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสีย
คาใชจายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที ่4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีทองถิ่น(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการเรียบรอยแลว โดยสรุปผลโครงการและ
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการบัญชีทองถ่ิน
เสนอตอกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือสํานักมาตรฐาน
ดานการบัญชีภาครัฐ ที่ กค 0423.3/00215 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2558 

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตรที ่4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการจัดทําพระราชบัญญัติการบัญชีภาครฐั 
(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน 
ขอชะลอโครงการฯ เนื่องจากรอความชัดเจนของราง
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....  วา
มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหากิจกรรมดานการคลังใน
เรื่องตาง ๆ รวมทั้งการบญัชีภาครฐัอยางไร 

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 



   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอืน่ ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดสงขอมูลในเดือนกันยายน 2560 ไดแก กรมสรรพากร กรมศุลกากร  สคร. สศค. และ สพพ. 
 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2560 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 159) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 

     โครงการรับชําระเงินคาซ้ือซอง และวางประกัน
ทางอิเล็กทรอนิกส(2) 

ผลการดําเนินงาน :  
1. ระบบบริการ KTB Corporate Online ของ

ธนาคารและระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
ของกรมบัญชีกลาง เชื่อมตอกันแลวเสร็จ 

2. ธนาคารปรับรูปแบบหนังสือค้ําประกันใหม 
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 แลวเสร็จ 
และดําเนินการปรับโครงสรางระบบการสงขอมูล
ตามที่กรมบัญชีกลางใหแกไข แลวเสร็จ 

3. ธนาคารและกรมบัญชีกลางไดรวมลงนาม
ขอตกลง MOU เรียบรอยแลว 

4. ธนาคารเปดใหบริการรับชําระเงินคาซื้อซองฯ 
แลว ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตเริ่มโครงการวันที่ 
1 พ.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 60 รายไดคาธรรมเนียม
โครงการฯ จํานวน 146.05 ลานบาท 

- 
หมายเหตุ :  
ใชแหลงเงินอื่นๆ 
(เงินฝาก/เงินกูยืม) 
ของหนวยงานในการ
ดําเนินการ) 

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
และกรมบัญชีกลาง 
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยใชกลไกประชารัฐ 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

ของกระทรวงการคลัง 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

นโยบายขอ 3  
การลดความ
เหลื่อมล้ําของ
สังคม และการ
สรางโอกาส 
การเขาถึง
บริการของรัฐ  
 

โครงการบานประชารัฐ(3) 
 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ไดมีมติรับทราบกรอบการดําเนิน
โครงการบานประชารัฐและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือเปนการสนับสนุน
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผูมีรายไดนอย ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ และบุคลากร
ทางการศึกษา และผูที่มีรายไดไมแนนอนหรืออาชีพอิสระที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย
มากอน ใหสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองในระดับราคาที่ไมสูงนักและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของประชาชนแตละกลุม ซึ่งมีกรอบการดําเนินโครงการบานประชารัฐ โดยให
สถาบันการเงินของรัฐ ไดแก ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธ. กรุงไทยฯ) สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผอนปรนทั้ง
สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย (Pre Finance) สําหรับผูพัฒนาโครงการ และ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Post Finance) สําหรับประชาชนกลุมดังกลาวที่ตองการมีที่อยู
อาศัยเปนของตนเองหรือซอมแซมและ/หรือตอเติมที่อยูอาศัย  

โดยมีผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 ดังนี้ (1) ธอส. ไดอนุมัติสินเชื่อ Post 
Finance แลว 13,125 ราย วงเงิน 10,597 ลานบาท (2) ธนาคารออมสิน  
ไดอนุมัติสินเชื่อ Pre Finance แลว 3 ราย วงเงิน 258 ลานบาท และอนุมัติสินเชื่อ  
Post Finance แลว 5,372 ราย วงเงิน 4,408 ลานบาท 

   

นโยบายขอ 3  
การลดความ
เหลื่อมล้ําของ
สังคม และการ
สรางโอกาส 
การเขาถึง
บริการของรัฐ  
 

โครงการบานธนารักษประชารัฐ (1) , (2) 
(กรมธนารักษไดเปลี่ยนชื่อ “โครงการแกไข
ปญหาดานที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย” 
เปน “โครงการบานธนารักษประชารัฐ”) 

1. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 กรมธนารักษมีหนังสือแจงใหสวนราชการจํานวน 
27 หนวยงาน ดําเนินการสงคืนที่ราชพัสดุ จํา  นวน 64 แปลง เนือ้ที่ประมาณ 4,961-2-42 ไร 
และไดจัดทําแผนปฏิบตัิการเพื่อรวมประชุมเจรจาขอคืนที่ดินจากสวนราชการตามหนังสือ
กรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0302/569 – 594 และ 596 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 

2. เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 27 หนวยงาน
และสํานักงานธนารักษพื้นที่ 34 พื้นท่ี เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในการนําที่ราชพัสด ุ
ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาล  
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

3. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไดจัดประชุมเรื่องโครงการบานธนารักษประชารัฐ
เพื่อผูมีรายไดนอย ระหวางกรมธนารักษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคาร
อาคารสงเคราะห บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
สมาคมธุรกิจบานจดัสรร สมาคมอาคารชุดไทย ผูประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการฯ 
เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนโครงการฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบในการดําเนินโครงการ 2 รูปแบบ 
ดังนี้ รูปแบบที่ 1 โครงการอาคารชุดเพื่อการเชาระยะสั้น รูปแบบที่ 2 โครงการเชาซื้อระยะยาว  

4. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมีมตริับทราบกรอบการดําเนิน
โครงการบานประชารัฐบนท่ีดินราชพัสดุ (โครงการบานธนารักษประชารัฐ) ซึ่งมีกรอบการ
ดําเนินโครงการในหลักการเดียวกับโครงการบานประชารัฐที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลว
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปนการเพิ่มโอกาสใหเจาหนาท่ีของ
รัฐและประชาชน สามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีการดําเนินการซอมแซมและหรือ
ตอเติมที่อยูอาศยับนที่ดินราชพัสดุ เพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย  

โดยมีโครงการนาํรองป 2559 กรณีปลูกสรางที่อยูอาศัยใหมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยมากอนบน ที่ราชพัสดุ จํานวน 6 แปลงแบงเปน 
กรุงเทพมหานคร 2 แปลง จังหวดัเชียงใหม 1 แปลง จังหวัดเชียงราย 1 แปลง และจังหวัดเพชรบุรี 
2 แปลง และกรณีผูเชาที่ตองการซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยที่ปลูกสรางบนที่ราชพัสด ุ

5. เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 กระทรวงการคลังไดมีประกาศกรมธนารักษเรื่อง 
การประกวดโครงการบานธนารักษประชารัฐ เพ่ือหาผูพัฒนาโครงการบานธนารักษประชารัฐ 
จํานวน 6 แปลง มีกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ครบกําหนดวันที่ 
2 มิถุนายน 2559 มีผูประกอบการสนใจรับซองประกวดโครงการ จํานวน 17 ราย 

6. เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 กรมธนารักษไดจัดแถลงขาวเปดตัวโครงการและ
ลงนามในสัญญาเชากรณีการซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ  
ในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท 

7. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มีผลการดําเนินงานกรณีสรางที่อยูอาศัย โดยมี
เจาหนาที่รัฐและประชาชนลงทะเบียนจองโครงการบานธนารักษประชารัฐ จํานวน 2,322 ราย  
คิดเปนรอยละ 161.03 เกินกวาจํานวนหนวยที่เปดรับจอง (หนวยที่เปดรับจองจํานวน 
1,442 หนวย) และในเรื่องตรวจสอบคุณสมบตัิผูยื่นจองสิทธิโครงการเชาระยะสั้น 
(Rental) ปจจุบันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหมีการปรับแกเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติผูเขารวม
โครงการบานธนารักษประชารัฐแลว 
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

7. ณ เดือนกันยายน 2560 มีผลการดําเนินงานกรณีกูซอมแซมและหรือตอเติมที่อยู
อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท ดังนี ้

- ผูเชาสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดโครงการ จํานวน 2,235 ราย  
- ผูเชาที่สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ออกหนังสือรับรอง 205 ราย และไดรับอนุมัติการ

กูจากธนาคารแลวจํานวน 3 ราย 

ขั้นตอน 
ธอส. ธนาคารออมสิน รวม 

จํานวน 
(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

ออกหนังสือรับรอง 84 50,656,000 121 51,150,000 205 101,806,000 
อนุมัติเงินกู 3 1,400,000 - - 3 1,400,000 

หมายเหตุ : เนื่องจากระบบการรายงานขอมูลผิดพลาด ทําใหมีจํานวนวงเงินที่ไดรับอนุมัติการกูจากธนาคารในเดือน
สิงหาคม 2560 มากกวาเดือนกันยายน 2560 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

มาตรการชวยเหลือผูประสบปญหา
ภัยแลง และมาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถภาคการเกษตร(3) 
 

คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบมาตรการชวยเหลือผู
ประสบปญหาภัยแลงและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร เพื่อบรรเทา
ปญหาภัยแลงในระยะเรงดวนและระยะกลาง  โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี ้

1. โครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินและจําเปนของเกษตรกรที่ประสบภัยแลง 
ป 2558/2559 วงเงินรวมทั้งสิ้น 6,000 ลานบาท โดยใหสินเชื่อแกเกษตรกรไมเกิน 
12,000 บาทตอราย กําหนดชําระคืนเงินกูไมเกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 
0 ตอป ในระยะเวลา 6 เดือนแรก และตั้งแตเดือนที่ 7 - 12 คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 
ตอป สําหรับเกษตรกรลูกคารายยอยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ที่ปจจุบันมีวงเงินกูตอรายรวมกันไมเกิน 500,000 บาท ซึ่งมีอยูจํานวน 
500,000 ราย ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ทําใหไมสามารถทําการผลิตไดหรือผลผลิต
ไดรับความเสียหาย ทําใหมีรายไดลดลงกวารอยละ 50 จากรายไดปกติ เพื่อใชเปน
คาใชจายในครัวเรือน พรอมทั้งกอใหเกิดการใชจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและชวย
ปองกันการกอหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร โดยโครงการไดสิ้นสดุแลว เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ธ.ก.ส. ไดเบิกจายเงินกูแลว 1,922 ลานบาท ใหกับเกษตรกรจํานวน 
162,574 ราย 
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

2. โครงการสินเชื่อ 1 ตําบล 1 SME เกษตร เพื่อสรางความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย 
วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 72,000 ลานบาท เพื่อใหผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ภาคการเกษตร ประกอบดวย ผูประกอบการรายคน วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณการเกษตร หรือบริษัทชุมชน จํานวน 7,200 ราย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร 
และกระตุนใหเกิดการจางงาน (ประมาณการจางงานได 5 - 30 คนตอกิจการ) โดย ธ.ก.ส. 
ใหสินเชื่อระยะเวลาเงินกูไมเกิน 10 ป ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป เปนเวลาไมเกิน 7 ป 
และปที่ 8 - 10 อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกคา วงเงินกูไมเกิน 20 ลานบาทตอราย  
โดย ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 ธ.ก.ส. ไดเบิกจายเงินกูใหกับ SMEs ภาคการเกษตรแลว 
52,227 ราย จํานวนเงิน 65,840 ลานบาท 

3. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสูวิกฤติภัยแลง วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 
15,000 ลานบาท สําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบวิกฤติภัยแลงในลุมแมน้ําเจาพระยา 
และพื้นที่ลุมแมน้ําแมกลอง จํานวน 26 จังหวัด จํานวน 100,000 ราย ที่มีความสมัคร
ใจและตั้งใจในการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตอยางแทจริงและผานการคัดเลือกจาก
ชุมชน (ชุมชน ไดแก กลุมลูกคา ธ.ก.ส. กลุมอาชีพ หรือวสิาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและ 
อยูในพื้นที่ประสบวิกฤติภัยแลงในลุมแมน้ําเจาพระยา และพื้นท่ีลุมแมน้ําแมกลอง จํานวน 
26 จังหวัด) ใชเปนคาเชาท่ีดิน คาปจจัยการผลิต และคาจางแรงงานใหกับเกษตรกร โดย
กําหนดวงเงินกูกลุมละไมเกิน 3 ลานบาท อัตราดอกเบีย้รอยละ 0.01 ตอป กําหนดชําระ
คืนเงินกูไมเกิน 12 เดือน โดย ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 ธ.ก.ส. ไดสนับสนุนสินเชื่อ 
ไปแลว 431 ราย จํานวนเงิน 36 ลานบาท 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) (3) 

 

1. คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติรับทราบการแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริม่ตนแหงชาติ (National Startup Committee) และ
การจัดตั้งกองทุนเพื่อรวมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มตน เพื่อเปนการแกไขปญหาและสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มตนของประเทศ  

   

 2. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
เริ่มตนแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2559 โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริม่ตนแหงชาติ (National Startup Committee)  
ไดชี้แจงวา คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี (คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่ 51/2559 ลงวนัที่ 29 กุมภาพันธ 2559) ประกอบดวยผูแทน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ ซึ่งทีป่ระชุมไดมีมติ
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

เห็นชอบแผนการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ของประเทศไทย ภายใตวิสัยทัศน 
“ผลักดัน Startup ใหเปนกลไกในการพลิกโฉมสังคม เศรษฐกิจ นําไปสูอุตสาหกรรมยุค
ใหมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกจิในกลุมประเทศ 
ASEAN” ทั้งนี้ แผนการสงเสริมฯ ดังกลาว แบงเปน 4 พันธกิจหลัก ไดแก  

พันธกิจท่ี 1 : การสรางความตระหนักและการรับรูสําหรับ Startup  
พันธกิจท่ี 2 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับ Startup 
พันธกิจท่ี 3 : การสงเสริมการบมเพาะ Startup  
พันธกิจท่ี 4 : การออกมาตรการโดยภาครัฐเพื่อสนับสนุน Startup 
ซึ่งในแตละพันธกิจประกอบดวยแผนการดําเนินงานในระยะสั้น กลาง และระยะยาว 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนแกไขปญหา Startup ของประเทศใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก 
(1) การสงเสริมให Startup สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดเพิ่มมากขึน้ (2) การสนับสนุน 
Startup ใหมีความพรอมในการทาํธุรกิจเชิงพาณิชย (3) การสงเสริมองคความรูดานการ
เปนเจาของกิจการ (Entrepreneurship) และ (4) การบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน Startup ทั้งนี้ เพื่อเรงสรางให Startup เปนนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economic Warrior : NEW) ใหไดภายในอนาคตอันใกล  
โดยมุงเนนการเพิ่มจํานวนนักรบเศรษฐกิจดังกลาวใหมีมากยิ่งขึ้น ซึง่จะสงผลดีตออัตรา
การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ทั้งนี้ หลังจากที่แผนการสงเสริมวสิาหกิจเริ่มตน (Startup) ของประเทศไทย
ดังกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แลว 
กระทรวงการคลังจะไดนําเสนอแผนการฯ ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นอกจากนี้ 
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงคคณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะทํางานขึ้น 4 ชุด เพื่อดําเนิน
พันธกิจตามแผนการฯ ดังกลาว ซึ่งภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการฯ คือ การเปน
ศูนยกลางในการบรูณาการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและสราง
ความแข็งแกรงใหแก Startup ของไทย เพื่อผลักดันใหมีบทบาทในการสรางความเติบโต
ของเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาอันสั้น 
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

  3. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ 3/2559  
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559  
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 และ 
ลาสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 
เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2560 ตามแผนการสงเสริม
วิสาหกิจเริ่มตนของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2564) พรอมทั้ง ไดพจิารณาการขับเคลื่อน
แผนการสงเสริมวสิาหกจิเริ่มตน (Startup) ของประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี ้

1) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... คณะกรรมการฯ ไดรับทราบความคืบหนาในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เพื่อใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจของ Startup ในประเทศไทยมากขึ้นใน 4 
ประเด็น ไดแก การออกหุนกูแปลงสภาพ (Convertible Debt) การทยอยใหหุน 
(Reverse Vesting) สิทธิที่จะซื้อหุนในราคาที่กําหนด (Employee Stock Option Plan) 
และหุนบุริมสิทธิ (Preferred Shares) โดยปจจุบัน กระทรวงพาณิชยไดเสนอราง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว 

2) รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน พ.ศ. .... คณะกรรมการฯ  
ไดเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติสงเสรมิวิสาหกิจเริม่ตน พ.ศ. ....  
(ราง พ.ร.บ.) ซึ่งมุงสนับสนุน แกไขขอจํากัดและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีไมเอื้อตอการพัฒนาของ
ระบบนิเวศเพื่อสนับสนุน Startup (Startup Ecosystem) โดยไดกําหนดขอบเขตคํา
นิยามของ Startup อยางชัดเจน กําหนดใหมีคณะกรรมการเพื่อทําหนาทีศ่ึกษา จัดทํา 
และเสนอแนะนโยบายสงเสริมและพัฒนา Startup ของประเทศไทย มีการใหสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ แก Startup และนักลงทุนใน Startup รวมทั้ง กําหนดใหมีศูนยทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมสําหรับ Startup ดวย อยางไรก็ดี ที่ประชุมไดมอบหมายให
คณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (คณะทํางานชุดที่ 2) 
รับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงราง พ.ร.บ. ดังกลาวเพิ่มเติม เพื่อใหมีความสมบรูณ
มากขึ้น  
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

3) การปรับปรุงสิทธิประโยชนทางภาษีแก Startup และนักลงทนุใน Startup  
คณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบในหลักการใหมีการปรับปรุงสิทธิประโยชนทางภาษีที่ใหแก
นักลงทุนท่ีลงทุนใน Startup ในระยะเริ่มตน (Angel Investor) และที่ใหแก Startup 
ตามขอเสนอของคณะทํางานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการของภาครัฐ 
(คณะทํางานชุดที่ 4) โดยไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังรับความเห็นของท่ี
ประชุมฯ ไปประกอบการพิจารณา เพื่อใหสิทธิประโยชนดังกลาวสอดคลองกับความ
ตองการของ Startup อยางแทจรงิ 

4) โครงการนํารองการจัดตั้ง Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบโครงการนํารองการจัดตั้ง Startup Club 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา เพื่อสรางแรงบันดาลใจและสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารูจักเขาใจ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
อยางผูประกอบการ ซึ่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนเซนตคาเบรียลและวิทยาลยั
เทคโนโลยีสยามไดตอบรับเขารวมการเปนโรงเรียนนํารองในการจัดตั้ง Startup club  
ในโรงเรียนแลว นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนตาง ๆ ตอบรับแลวรวม 99 โรงเรียนใน 73 
จังหวัด โดยจะขอสนับสนุนดานองคความรู และแนวทางในการจัดกจิกรรมภายในชมรม
จากหนวยงานตาง ๆ อาทิ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
และมหาวิทยาลัยตาง ๆ  

5) หลักสูตรดานความเปนผูประกอบการรุนเยาวสําหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา คณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบโครงสรางเนื้อหาหลักสูตรผูประกอบการรุน
เยาวสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่มีการสอดแทรกสาระทีต่องการจะสื่อถึงผูอาน
ไวในการเลาเรื่องจากประสบการณจริง (Story Study) ของผูประกอบการรุนใหม  
เพื่อสรางความนาสนใจและใหผูอานสามารถเช่ือมโยงกับตัวเองได โดยเมื่อเสรจ็สมบูรณ
จะมีการแจกจายใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปนหนังสืออานเพิ่มเตมิ
จากหลักสูตรปกติ และจะทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ดวย เพื่อสามารถ
เผยแพรไปยังสาธารณชนไดในวงกวาง ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําเนื้อหาฉบับสมบูรณ  
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

6) โครงการ Startup Mobile คณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบใหสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยดําเนิน
โครงการ Startup Mobile ที่จะเปนหนวยเคลื่อนที่ใหคําแนะนํา และความรูเกี่ยวกับ 
Startup เพื่อสรางความเขาใจในธรุกิจ Startup อันจะสงผลใหเกิดแรงบันดาลใจ และ
สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการ Startup รายใหมในประชาชนทุกกลุม โดยในเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคมป 2560 จะมีการจดักิจกรรม Startup ณ ตลาดนัดประชารัฐ
วายุภักษรักประชาชน สวนในป 2561 จะขยายออกไปตามมหาวิทยาลัยและสถานที่อื่น ๆ  
ที่เปนจุดนัดพบของกลุมผูประกอบการ Startup เชน Co-working Space เปนตน 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือ
ผูประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ 2(3) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบโครงการค้ําประกัน
สินเชื่อเพื่อผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 ลานบาท 
และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือตองเปนผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ที่มี
ทรัพยสินถาวร (ไมรวมทีด่ิน) ไมเกิน 5 ลานบาท เพื่อใหผูประกอบการรายยอยสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้นโดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
รับค้ําประกันตอรายสูงสุดไมเกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการค้าํประกัน 10 ป  
จายคาประกันชดเชยสูงสุดไมเกินรอยละ 20 บวกกับคาธรรมเนียมที่ไดรับ และรัฐบาล
จายคาธรรมเนียมแทนผูประกอบการในปแรกซึ่งผูประกอบการสามารถรับคําขอค้ําประกัน
ไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการชวยเหลือ
ผูประกอบการ Micro Entrepreneurs และชวยลดปญหาการกูยืมเงินนอกระบบของ
ผูประกอบการ Micro Entrepreneurs 

ทั้งนี้ โครงการค้ําประกันสินเชื่อดังทีก่ลาวขางตน จะสามารถชวยใหผูประกอบการสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น เปนการชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแก SMEs ไทย รวมทั้งยัง
กอใหเกดิเม็ดเงินมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยตอไป โดยมผีลการดําเนินงาน ณ วันที ่25 กันยายน 2560 บสย.  
ไดค้ําประกันสินเชื่อใหกับ SMEs แลว 94,150 ราย จํานวน 7,961 ลานบาท 
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการพัฒนาทีร่าชพัสด ุ
สถานีขนสงหมอชิต (1) , (2) 

 

1. คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โดยกําหนดให
บริษัทที่ปรึกษาท่ีผานการคัดเลือกคุณสมบัติจํานวน 4 รายยื่นขอเสนอเพื่อ รับงานในวันที่ 
11 ธันวาคม 2558 ปรากฏวามีผูยื่นขอเสนอจาํนวน 1 ราย 

2. คณะทํางานฯ ประชุมพิจารณาผูยื่นขอเสนอเขาประมูลมติที่ประชุมเห็นวาขอเสนอ
ของบริษัทฯ จํานวน 2.5 ลานบาท สูงเกินไป จึงเจรจาตอรองลงมาเปนจํานวน 1.5 ลานบาท 
ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับผลการเจรจาตอรอง  

3. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดมีการประชุมคณะกรรมการกํากับพิจารณา
กําหนดแนวทางการดําเนนิโครงการพัฒนาที่ราชพสัดุบริเวณสถานขีนสงหมอชติ ตาม
พระราชบญัญัตกิารใหเอกชนรวมทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 72 ซึ่งที่ประชุม
รับทราบผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เทสโก จํากดั) และมีมติใหกรมธนารักษ 
เจรจากับบริษัท บางกอก เทอรมนิอล จํากัด เกี่ยวกับคาชดเชย คากอสรางฐานราก และ
ระยะเวลาการบริหารโครงการ  

4. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กรมธนารักษไดเจรจากับ บริษัท บางกอก
เทอรมินอล จํากดั มีขอสรุป ดังนี้  

4.1 คาฐานราก บริษัท บางกอกเทอรมินอล จํากัด ยอมรับที่จะจายคาฐานราก 
1,119.27 ลานบาท (ตามที่กรมธนารักษชําระใหกับบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) BTSC ไปแลว) พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตั้งแตวนัที่กรมธนารักษชําระ
จนถึงป 2559 รวมเปนเงิน 1,494.76 ลานบาท  

4.2 ระยะเวลาบริหารโครงการ เมื่อกอสรางเสร็จ ใหขยายระยะเวลาบริหารสัญญา
จากเดิม 30 ป เมื่อครบกําหนดจะตอใหอีกครั้ง ครั้งละ 10 ป (30+10+10 ป) เปน
ระยะเวลาบริหารโครงการ 50 ป โดยให บริษัท บางกอกเทอรมินอล จํากัด ไปหารือและ
เสนอผลประโยชนตอบแทนเขามาอีกครั้ง 

5. เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับฯ ตามมาตรา 72  
ไดมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

5.1 ใหบริษัท บางกอก เทอรมินอล จํากัด (BKT) ชําระคากอสรางฐานรากและ
ดอกเบี้ยคาเสียโอกาสรวมเปนเงินประมาณ 1,293 ลานบาท 

5.2 ใหสิทธิบริษัท บางกอก เทอรมินอล จํากัด (BKT) บริหารโครงการกําหนด 30 
ป และใหสิทธิขอตออายสุัญญาครั้งละ 10 ป รวม 2 ครั้ง 
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

5.3 เห็นชอบรางสัญญาที่ปรับปรุงแกไขและสงใหอัยการสูงสุดพิจารณาตอไป 
ทั้งนี้ สํานักงานอัยการสูงสุดอยูระหวางพิจารณารางสญัญากอสรางและบริหาร

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต 
โดยมีขอสังเกตใหกรมธนารักษตรวจสอบเพิ่มเติม 

6. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กรมธนารักษไดหารือรวมกับสํานักงานอัยการสูงสุด 
เพื่อพิจารณาปรับแกไขรางสัญญากอสรางและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต ตามที่ไดมีการเจรจากับ บริษัท บางกอก
เทอรมินอล จํากัด (BKT) ในการปรับแกไขรางสัญญาฯ 

7. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการ
ดําเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต ครั้งที่ 2/2560 โดยที่ประชุม
เห็นชอบรางสัญญาฯ แลว  

ทั้งนี้ ในปจจุบันอยูระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจรางสัญญาฯ โดยมีขอสังเกต 
ใหกรมธนารักษตรวจสอบ 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1) , (2) 

1. ผลการดําเนินงานในท่ีราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 กรมธนารักษ จัดทําสัญญาเชาที่ราชพัสดุเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแกว กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ระยะเวลา
สัญญาเชา 50 ป (หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน) 

2. ผลการดําเนินงานในท่ีราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 
- พื้นที่แปลงท่ี 1 เนื้อที่ 629-2-12 ไร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560  

ไดลงนามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) แลว 
- พื้นที่แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 298 ไร ผูบุกรุก จํานวน 124 ราย ยังอยูระหวาง

การดําเนินการแกไขปญหาของคณะทํางานจังหวัดสงขลา และวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
จังหวัดสงขลา ไดรายงานความคืบหนาวา คณะทํางานฯ ไดลงพื้นท่ีชีแ้จงสรางความเขาใจ
และเจรจาให ผูบุกรุกรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสราง โดย ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  
มีราษฎรที่แสดงตนเปนผูครอบครองใชประโยชน ประมาณ 50 ราย ยินยอมรื้อถอนอาคาร
สิ่งปลูกสราง จํานวน 38 ราย สวนที่เหลือ 36 ราย เปนบานที่ไมมีผูแสดงตน/ไมมีผูอยูอาศยั 
คณะทํางานฯ ไดดําเนินการบันทึกประจําวัน ณ สถานีตํารวจภูธร อ.สะเดา เพื่อเปน
หลักฐานไวแลว ท้ังนี้ คณะทํางานฯ ไดประเมินคารื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสราง รวมจํานวน 
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

81 ราย เปนเงิน 1,820,837 บาท จึงขอใหจัดสรรเงินจํานวนดังกลาวใหจังหวัดสงขลา
ในการจายคารื้อถอน เพื่อจะไดสงมอบพื้นที่ใหกับ กนอ. เชาตอไป 

- พื้นที่แปลงท่ี 3 เนื้อที่ประมาณ 126 ไร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
กรมธนารักษและองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ไดลงนามสัญญาเชาที่ราชพัสดุเพื่อ
กอสรางสถานีขนสงผูโดยสารและศูนยบริหารนักทองเท่ียวครบวงจรในพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา (หมายเหต ุ: ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน) 

3. ผลการดําเนินงานในท่ีราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจายเงินให

ความชวยเหลือราษฎรผูไดรับผลกระทบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากจํานวนเงิน 
438,308,965 บาท (87 ราย)  

- การจายเงินคาชวยเหลือใหแกราษฎรใหแลว 82 ราย (102 แปลง)  
สวนราษฎรผูทีไ่ดรบัผลกระทบที่อยูระหวางเจรจาตอรอง จํานวน 5 ราย 7 แปลง  
เปนเงิน 21,429,058 บาท คณะทํางานของจังหวัดไดเจรจากับราษฎรแลว  
ขอเสนอราษฎรไมเขาเงื่อนไขที่อยูในกรอบคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ 17/2558 ขณะนี้คดีอยูในการพิจารณาของศาลปกครอง  

4. ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
และมุกดาหาร  

- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 กรมธนารักษรวมบรรยายพิเศษหัวขอ “การเปดเงื่อนไข
ที่ดินใหเอกชนลงทุน” ในการสัมมนาระดับชาติยุทธศาสตรประเทศไทย 2016 “10 เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู AEC ประตูการคาสูอินโดจีน” จัดโดยเนชั่นทีวีกับภาคเอกชน 

- ประชุมชี้แจงผูลงทุนที่สนใจซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนี้ (1) จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 (2) จังหวัดมุกดาหาร 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และ (3) จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

- คณะทํางานสรรหาและคัดเลือกผูลงทุน ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง 
การพิจารณาผลการคัดเลือกผูลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มุกดาหาร และตราด 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานยอย 2 ชุด เพื่อพิจารณา TOR 
ของผูเสนอโครงการลงทุน 
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

- เนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายจัดตั้งศูนยกลางคาสงคาปลีกเมืองชายแดน 
(border trading town) ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ กรมธนารักษจึงไดเสนอคณะอนุกรรมการ
ดานการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน)  
เพื่อจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษจังหวดัมุกดาหารและหนองคายเปนพื้นที ่border 
trading town เพื่อเปนแรงจูงใจใหกบัผูลงทุนและเปนทางเลือกเพิ่มขึน้สําหรับผูลงทุนทีส่นใจจะ
ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตามกรอบการปฏิบัติราชการ เปดประมูลพรอมกันในเดือนกมุภาพันธ 2560 

- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 กรมธนารักษไดแถลงขาวการเปดประมูล
สรรหาผูลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและมุกดาหาร ทั้งนี้  
ไดติดประกาศสรรหาผูลงทนุตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 - 21 มีนาคม 2560 
และขายเอกสารเพื่อสรรหาผูลงทุน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 – 21 มีนาคม 2560  

5. ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 
- เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กรมธนารักษไดทําหนังสือเสนอผลการ

คัดเลือกผูลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เสนอตอคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ (กนพ.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบแลว  

- เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบใหบริษัท พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) ไดรับสิทธิ
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตราด ตามที่กรมธนารักษเสนอและใหกรมธนารักษ
พิจารณาจัดใหบริษัทฯ เชาที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตราด ตามกฎ ระเบียบ 
และขั้นตอนของทางราชการตอไป  

- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กรมธนารักษจัดทําสัญญาเชาทีร่าชพัสดุ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษตราดกบับริษัท พร็อพเพอรตี้เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)  

- เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 กรมธนารักษมีหนังสือถึงบริษัท พร็อพเพอรตี้ฯ  
ขอทราบแผนการดําเนินงานในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุดังกลาว  

- เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ประชุมหารือระหวางจังหวัดตราดและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของรวมกับบริษัท พร็อพเพอรตี้ฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษตราด รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการประสานงานและพัฒนาพื้นที่โครงการใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานตอไป  
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการพัฒนาพื้นทีด่ินของ 
การรถไฟแหงประเทศไทย 
บริเวณยานโรงงานมักกะสัน (1) , (2) 
 

1. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ไดมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการกําหนด
หลักเกณฑและระยะเวลาการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สศค. สํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.)  
และการรถไฟแหงประเทศไทย) 

2. เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 จัดสงแผนการสงมอบพื้นท่ีและงบประมาณใน
การรื้อยายของการรถไฟแหงประเทศไทย ให สคร. พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
และรายงานผลการหารือเกี่ยวกับแนวทางการกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ทราบ 

3. เดือนพฤษภาคม 2559 มีผลการดําเนินการดังนี้  
3.1 จัดทํารางสัญญาเชาระหวางกรมธนารักษกับการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)

และนาํเสนอคณะทํางานพิจารณารางสัญญาเชาระหวางกรมธนารักษกับการรถไฟแหงประเทศไทย 
(รองอธิบดีกรมธนารักษดานที่ราชพัสดุเปนประธานคณะทํางาน) 

3.2 กระทรวงการคลังพิจารณารางหนังสือขอใชเงินกองทุนสงเสริมการใหเอกชน
รวมทุนในกิจการของรัฐแลว โดยใหกรมธนารักษหารือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถึงแนวทางการขอใชเงินฯ ขณะนี้ อยูระหวางกรมธนารักษพิจารณาความ
เปนไปไดในการใชเงินกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

3.3 จัดสงแผนการสงมอบพื้นที่และงบประมาณในการรื้อยายของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ใหคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา  

3.4 ประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  
เพื่อพิจารณารางบันทึกขอตกลง (MOU) เกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่ 

4. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรมธนารักษไดประชุมหารือรวมกับ รฟท. และ 
สคร. ในประเด็นเกี่ยวกับการไดมาของที่ดินยานโรงงานมักกะสัน และขอจํากัดของที่ดิน 
ในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย  

5. เดือนธันวาคม 2559 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาขอหารือ 
ของ รฟท. เกี่ยวกับการนําที่ดินบรเิวณโรงงานมักกะสันไปทําโครงการเชิงพาณิชยแลว  
ผลปรากฏวาสามารถดําเนินการได  
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หมายเหตุ :   (1) โครงการ/แผนงานที่อยูในรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
(2) โครงการ/แผนงานที่อยูในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที ่2 (ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2560)  
(3) โครงการ/แผนงานที่เผยแพรทางเว็บไซตของกระทรวงการคลัง เชน ขาวกระทรวงการคลัง ขาวของหนวยงานในสังกัด เปนตน 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

6. เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2560 ไดมีการประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2560 มีมติ
มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมและ รฟท. พิจารณาเกีย่วกับขอเสนอที่จะรับผิดชอบเรื่อง
การดําเนินการพัฒนาที่ดินยานโรงงานมักกะสัน โดยกําหนดใหมีเงื่อนไขความสําเร็จและ
การลดภาระหนีส้ินของ รฟท. ดวย ทั้งนี้ ในปจจุบันอยูระหวางทีก่ระทรวงคมนาคมและ 
รฟท. พิจารณาเกี่ยวกับขอเสนอทีจ่ะรับผิดชอบเรื่องการดําเนินการพัฒนาที่ดินยานโรงงาน
มักกะสัน ตามมติที่ประชุมฯ ดังกลาว 

7. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ไดมีการประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2560 มีมติให 
รฟท. ดําเนินโครงการตางๆ ใหเปนไปตามกาํหนดการ และผลักดันใหมีการบริหาร
ทรัพยสิน (ที่ดิน) ของ รฟท. ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อชวยแกไขปญหาหนี้คงคาง
ทั้งหมดได  

หมายเหตุ : โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ไดแก  
1. โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)  
2. โครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559)  
3. โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อเดือนตุลาคม 2559)   
4. มาตรการใหความชวยเหลือผูมรีายไดนอยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
5. มาตรการบญัชีเลมเดียวและการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ SMEs (ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559)   
6. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกจิเพื่อสังคม (ดําเนินการสิ้นสุดแลว โดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559  

ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 133 ตอนที่ 76 ก ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559) 
7. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (Policy Loan) (ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2559)  
8. การนําที่ดินราชพัสดุมาใชประโยชนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน เรื่องที่อยูอาศัย/ที่ทํากิน (ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อเดือนมกราคม 2559) 
9. โครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปงบประมาณ 2560 (ดําเนินการสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560) 
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