
 หมายเหตุ : (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของRoadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดาํเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจาํป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ี
กระทรวงการคลัง 

ระหวางวันที ่12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

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 ๒๕๕๗ตอมากรมฯ 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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

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 
ดําเนินการกอสรางคือหนา ๑.๙๘% ผูรับจางขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการกอสรางอยูระหวาง
การดําเนินการจัดทํารายละเอียดของสัญญา 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

2 2.4 เสรมิสราง
ความสัมพันธอันดีกับ
นานาประเทศบน
หลักการที่วา นโยบาย
การตางประเทศเปน
สวนประกอบสําคัญของ
นโยบายองครวมทั้งหมด
ในการบริหารราชการ
แผนดิน ไมวาในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะนาํ
กลไกทางการทูตแบบ
บูรณาการมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนทัง้ทางตรง
และทางออม เชน การ
คุมครองดูแลคนไทย
และผลประโยชนของ
คนไทยในตางแดน การ
แลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม 
การคา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และ
การเปดโลกทัศนใหมี
ลักษณะสากล เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

26 มิ.ย. 
55 

อนุมัติให สพพ. ใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกสปป.
ลาว โครงการปรับปรุงรอง
ระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน
วงเงิน 95.40 ลานบาท ในรูป
เงินกูเงื่อนไขผอนปรนโดยใชเงิน
สะสมของ สพพ.  

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อ
ปรับปรุงระบบระบายน้ํา (หนองดวยนอย) 
ในนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว(2) 
ผลการดําเนินงาน:  
- ตรวจรับเสร็จเรียบรอยแลว ดําเนินงานไดตาม

แผนงานและงานกอสรางแลวเสร็จ 
- 30 ก.ย. 57 เสนอรายงานปดโครงการ ตอ 

รมว.กค. 
- เบิกจายสิ้นสุดแลว และสรุปคาใชจายที่ เกิดขึ้น

จริง คิดเปนรอยละ 99.98 ของวงเงินโครงการ
ทั้งหมด ยอดเบิกจายคิดเปนรอยละ 99.67 
ของวงเงินงบประมาณป 58 

4.55 ลานบาท 
หมายเหตุ :  
ใชรายไดของ
หนวยงานในการ
ดําเนินการ 

1. นางสาวเบญญาภา 
ธนาศักดิวัต ิ
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02-617-7676 
ตอ 305 
Benyaphat 
@neda.or.th 
2. นายระพิพิษณ  
พรหมนารท 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารโครงการ 
โทร. 02 617 7676 
ตอ 300 
rapipit@neda.or.th 
สํานักงานความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน): 
สพพ. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อ
ศึกษาความเปนไปไดและออกแบบรายละเอียด
โครงการโรงพยาบาลสตรี ThanhHoa เวียดนาม(2) 
ผลการดําเนินงาน:  
- 21 ม.ค. 58 เสนอผลการศึกษาตอ คพพ. 
- 5 ก.พ. 58 รายงานผลตอ รมว.กค. 
- 20 ส.ค. 58 ฝายเวียดนามมีหนังสือยืนยัน 
ผลการศึกษา 

- 10 ก.ย. 58 เบิกจายเงินประกนัผลงาน 
- เบิกจายไดรอยละ 100.00 ของวงเงินโครงการ
ทั้งหมด และรอยละ 100.00 ของวงเงิน
งบประมาณป 58 

17.48 
ลานบาท 

 
หมายเหตุ : 
ใชรายไดของ
หนวยงานในการ
ดําเนินการ 

1. นางสาวชนติา เคหะทัต 
เจาหนาที่วเิคราะห
โครงการ 
โทร. 02 617 7676 
ตอ 307 
Chanitak 
@neda.or.th  
2. นางสาวดาริวรรณ 
เปรมภูมิเวทย  
ผูอํานวยการสํานัก
ความชวยเหลือ 
ทางวิชาการ 
โทร. 02 617 7676 
ตอ 601 
Dariwan@neda.or.th 
สพพ. 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

10 ก.ย. 
56 

เห็นชอบใหสพพ. ใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแก สปป.
ลาว โครงการพัฒนาระบบ
ประปา 5 เมือง ในวงเงิน 310 
ลานบาท (เงินกูเงื่อนไขผอนปรน 
305 ลานบาท และเงินใหเปลา 
(เฉพาะคาอบรม)  5 ลานบาท) 
ในป 2557 แหลงเงินทุนใหใช

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อ
พัฒนาระบบประปา 5 เมือง สปป.ลาว(2) 
ผลการดําเนินงาน: 
- โครงการแลวเสร็จเมื่อ 31 ม.ค. 59 
- เบิกจายไดรอยละ 88.29 ของวงเงินโครงการ
ทั้งหมด และรอยละ 60.17 ของวงเงิน
งบประมาณป 59 

- 27 ก.ค. 59 เสนอรายงานปดโครงการตอ คพพ. 

54.52 
ลานบาท 

 
หมายเหตุ :  
ใชรายไดของ
หนวยงานในการ
ดําเนินการ 

1. นางสาวมณฑิชา  
รักวิจิตรกุล 
เจาหนาที่วิเคราะหโครงการ 
โทร. 02-617-7676 ตอ 301 
Montichar@neda.or.th 
2. นายระพิพิษณ  
พรหมนารท 
ผูอํานวยการสํานัก



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

จากเงินสะสมของ สพพ. 110 
ลานบาท และตอไปใหขอรับการ
จัดสรรงบประมาณในวงเงินไม
เกิน 100 ลานบาท 

และจะเสนอรายงานที่กลาวตอ รมว. กค. ตอไป 
ปญหาและอุปสรรค : 
- ปจจุบันยังเบิกจายคางวดงานงวดสุดทายไมได 
เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการไกลเกลีย่
ระหวางผูรับเหมาหลักและผูรับเหมายอย 

บริหารโครงการ 
โทร. 02 617 7676 ตอ 300 
rapipit@neda.or.th 
สพพ. 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - โครงการถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ประเทศ
เพื่อนบาน (2) 
ผลการดําเนินงาน: 
ป 2559 : กําหนดจัดการถายทอดความรูใหกับ
เจาหนาที่ประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังสิ้น 4 
หลักสูตร ภายใตวงเงิน 4.00 ลานบาท 
ปจจุบัน :  ดําเนินการได 1 หลักสตูร 

- ถายทอดความรูหลักสตูร Project 
management in the context of GMS 
cooperation ระหวางวันที่ 6-11 ม.ค. 59 

- ถายทอดความรูหลักสูตรการบริหาร
จัดการดานชายแดนและระบบผานแดน ระหวาง
วันที่ 10-17 พ.ค. 59 

- ถายทอดความรูหลักสูตร Innovative 
Financing ระหวางวันที่ 20-24 มิ.ย. 59 

- เบิกจายไดรอยละ 55  ของวงเงิน
งบประมาณป 59 
หมายเหตุ : ดําเนินงานไดครบทุกหลักสูตรตาม
แผนงานฯ แตการเบิกจายเงินขึ้นอยูกับการบริหาร
จัดการเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพและประหยัดสูงสุด 

2.37 
ลานบาท 

(เงินรายได) 

1. นางสาวชนิตา 
เคหะทัต  
เจาหนาที่วิเคราะหโครงการ 
โทร. 02 617 7676 ตอ 307 
Chanitak@neda.or.th  
2. นางสาวดาริวรรณ 
เปรมภูมิเวทย  
ผูอํานวยการสํานัก
ความชวยเหลือ 
ทางวิชาการ 
โทร. 02 617 7676 
ตอ 601 
สพพ. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - การใหความชวยเหลือโครงการศูนยบริจาคโลหิต
แหงชาติ เมียนมาร(2) 
ผลการดําเนินงาน:   

- 5 ต.ค. 58 มีพิธีสงมอบรถรับบริจาคโลหิต ณ 
เมียนมาร 

- ธ.ค. 58 เบิกจายแลวเสร็จ รวมทั้งสิ้น 
8,660,481.12 บาท 
หมายเหต ุ: การเบิกจายแลวเสร็จ เปนไปตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

8.66 
ลานบาท 

หมายเหตุ :  
ใชรายไดของ
หนวยงานในการ
ดําเนินการ 

นางสาวดาริวรรณ 
เปรมภูมิเวทย  
ผูอํานวยการสํานัก
ความชวยเหลือ 
ทางวิชาการ 
02 617 7676 ตอ 601 
Dariwan@neda.or.th 
สพพ. 

  ยุทธศาสตรที ่4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน และ 
ยุทธศาสตรที ่5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 

  การประชุม Mint Directors Conference 
(MDC) ครั้งที่ 29 ในป พ.ศ. 2559(4) 
หมายเหตุ : โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลการดําเนินงาน: ป 2558 
- กําหนดวันประชุม Mint Directors 

Conference (MDC) ครั้งที่ 29 ระหวางวันที่ 1 - 
8 พ.ค. 59 Main  Conference ณ โรงแรม Centara 
at Central World Bangkok และ Post 
Conferenceณ โรงแรม Outrigger Laguna 
Phuket Beach Resort จังหวัดภูเก็ต และได
กําหนดLogo และ Theme การประชุมแลว 
โดยTheme การประชุม คือ “Change, 
Challenge, Opportunity” และไดกําหนด
โปรแกรมการประชุม และ Session การ
นําเสนอTechnical Paper แลว 
- กระทรวงการคลังไดอนุมตัิประมาณการ

ป 2558 
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 
 

1. นางสาวสมรัก  
ตั้งในคุณธรรม 
ผูอํานวยการสํานัก
กษาปณ 
กรมธนารักษ 
โทร0 2834 8399 
มือถือ 08 1919 
5531 
Email :somrukta 
@treasury.go.th 
 
2. นางสุนี จิตตประจง 
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมธนารักษ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 
 
 
 
 

รายจายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ
และการทําของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เพื่อการจัดประชุม จํานวน 26,367,780 บาท 
ทั้งนี้ กรมธนารักษไดจางบริษัท ไรทแมน จํากัด ใน
วงเงิน 970,000 บาท ใหจัดทําวีดิทัศนประชาสัมพันธ
การจัดประชุม MDC ครั้งที่ 29 เพื่อนําไปเผยแพรในที่
ประชมุ The Technical Meeting of Mints in ASEAN 
(TEMAN) ครั้งที่ 17 ที่ประเทศอนิโดนีเซีย 
- กรมธนารักษไดเขารวมการประชุม The 

Technical Meeting of Mints in ASEAN 
(TEMAN) ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 7 - 10 
มิถุนายน 2558 และเผยแพรวีดทีัศน แผนพับ 
ประชาสัมพันธการจัดประชุม MDC ที่การประชุม 
TEMAN รวมทั้งเผยแพร ผานเว็บไซต 
http://www.mdc2016.com โดยกําหนดรับ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม online ตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2558 เปนตนไป 
ป 2559 
- รับลงทะเบียนเขารวมประชุม online 
- กรมธนารักษไดนําความกราบบังคมทูล สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญ
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการประชุม Mint 
Directors Conference (MDC)  ครั้งที่ 29  
ณ โรงแรมเซ็นทรา แกรนดแอทเซ็นทรัลเวลิด ในวันที่ 
2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. และทรงรับ

โทร0 2278 5139 
มือถือ 08 5488 
5965 
Email :suneeji@ 
treasury.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เชิญเสด็จพระราชดําเนินในวันและเวลาดังกลาวแลว 
- จัดงานแถลงขาวการประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 3 มีนาคม 2559 
- จัดประกวด Packaging Competition 

แผนการดําเนินงาน: ติดตามผลการจัดประชุม 
Mint Directors Conference (MDC) ครั้งที่ 29 

  ยุทธศาสตรที ่4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการความรวมมือดานวิชาการดานเหรียญ
กษาปณระหวางกรมธนารักษกับโรงกษาปณ 
The Royal Mint แหงสหราชอาณาจักร(4) 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหกรมธนารักษดําเนินการ 
ลงนามในขอตกลงฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557) 
ผลการดําเนินงาน :  
ป 2558 
- ภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดาน

เหรียญกษาปณระหวางกรมธนารกัษกับโรง
กษาปณ The Royal Mint แหงสหราช
อาณาจักร โครงการยอยที่ 7  Jointly agreed 
strategic plan to Introduce circulation 
coins in Asia กรมธนารักษและโรงกษาปณ The 
Royal Mint แหงสหราชอาณาจักร รวมกันทํา
การตลาดในอาเซียนเพื่อรับจางผลิตหรือตีตรา
เหรียญกษาปณหมุนเวียนประเภทโลหะชุบเคลือบไส
เหล็ก ซึ่งกรมธนารักษไดจัดทําโครงการสราง
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ในกลุม CLMV 
โดยเดินทางไปประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม 
ระหวางวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ 2558 วันที่ 

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 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

18 - 19 กุมภาพันธ 2558 และวันที่ 9 - 10 
เมษายน 2558 ตามลําดับ 
- กรมธนารักษและโรงกษาปณ The Royal Mint ได

หารือการดําเนินการโครงการยอยที่ 1 การจัดตั้ง 
Regional Coin Training Center ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบใหจัดหลักสูตรฝกอบรมรวมกันโดยโรง
กษาปณ The Royal Mint  เปนผูกําหนด
รายละเอียดหลักสูตรและเปนวิทยากรบรรยาย 
รวมทั้งฝกสอนเจาหนาที่กรมธนารักษเพื่อ
เตรียมตัว เปนวิทยากรในอนาคต 
- ในระยะแรกกําหนดไว 2 หลักสูตร คือ 

1) หลักสูตรการบริหารเหรียญกษาปณ (Cash 
Management Course) ระหวาง  วันที่ 31 สิงหาคม 
ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 มีประเทศสมาชิก
อาเซียนเขารวมฝกอบรมจํานวน 5 ประเทศ ไดแก 
กัมพูชา ลาว บรูไน มาเลเซีย และฟลิปปนส 

2) หลักสูตรการทําดวงตราและอปุกรณ
(Technical course :Tool and Dies for the 
Production of coins and Medals) ระหวาง
วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 โดยกรมธนา
รักษไดเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโรงกษาปณ 
ไดแก อินโดนีเซียมาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส 
เขารวมอบรมแลว 
ป 2559 

- กรมธนารักษและโรงกษาปณ The Royal 
Mint หารือเกี่ยวกับการดําเนินงานจัดตั้ง Regional 

Email :suneeji 
@treasury.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (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) 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

Coin Training Center 
- จัดทํารายละเอียดแผนอบรมหลกัสูตรระยะที่ 

2 คือ 1) หลักสูตรบริหาร และ 2) หลักสูตร
เทคนิค ในเบื้องตนจะเชิญประเทศภูฏานเขารวม
อบรมกับประเทศกลุมอาเซียนดวย 

- กรมธนารักษอยูระหวางขอประมาณการ
คาใชจายในการจัดฝกอบรมของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และมแีผนจะเดินทางไปกลุมประเทศ 
CLMV โดยคาดวานาจะจัดฝกอบรมไดประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2559 

- กรมธนารักษไดมีหนังสือที่ กค 0309/8303 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รายงานผลการ
เดินทางไปประชุมหารือเรื่องเหรียญกษาปณกับ
ธนาคารชาติแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวใหกระทรวงการคลังรับทราบ 
แผนการดําเนินงาน :  

- ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานจัดตั้ง 
Regional Coin Training Center 

- ติดตามการสรางความสัมพันธกบัประเทศ
เพื่อนบานในกลุม CLMV 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 11) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
3 3.1 ในระยะเฉพาะหนา 

จะเรงสรางโอกาส อาชีพ 
และการมีรายไดทีม่ั่นคง
แกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส 
และแรงงานขามชาติที่ถูก
กฎหมาย พรอมทั้ง
ยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยใหแรงงานทั้งระบบมี
โอกาสเขาถึงการเรียนรู
และพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงานในทุกระดับอยางมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยง
ขอมูลและการดําเนินการ
ระหวางหนวยงานของรัฐ
กับเอกชน เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของพื้นที่
และของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้ จะสงเสริมให
แรงงานนอกระบบเขาสู
ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
 

 
 
 
 

  โครงการสินเชื่อ SSME_OTOP (2) 
ผลการดําเนินงาน : ธนาคารประกาศระเบียบผลิตภัณฑ
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก SSME โดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ค้ําประกันโครงการ
สินเชื่อเพื่อผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 57 
ปญหาอุปสรรค : 
- ปจจุบันมีลูกคาสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการ

สินเชื่อ SSME OTOP แตยังไมมีการ ใชบริการสินเช่ือ
ดังกลาวกับธนาคารเนื่องจากธนาคารไดกําหนดเง่ือนไข
คุณสมบัติผูขอสินเชื่อ เพื่อปองกันความเสี่ยงในการ
อนุมัติสินเชื่อโครงการฯ โดยตองเปนผูประกอบการ 
OTOP ระดับ 3 ดาว ถึง 5 ดาว และตองมีใบรับรอง
จากกรมการพัฒนาชุมชน สงผลใหลูกคาหันไปใชบริการ
สินเชื่อประเภทอื่นท่ีมีความคลองตัวกวา เชน สินเชื่อ
ธุรกิจอเนกประสงค และ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก 
- ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อ SSME_OTOP ของธนาคาร

สิ้นสุดระยะเวลารับคําขอสินเชื่อแลว เมื่อวันที่ 31 
ธ.ค. 58 

- 
หมายเหตุ :  
ใชแหลงเงินอื่นๆ
(เงินฝาก/เงินกูยืม) 
ของหนวยงานใน
การดําเนินการ) 

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 
 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 12) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

4 3.3 ในระยะตอไป จะ
พัฒนาระบบการคุมครอง
ทางสังคม ระบบการออม 
และระบบสวัสดิการชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งการดูแลใหมีระบบ
การกูยืมที่เปนธรรมและ
การสงเคราะหผูยากไร
ตามอัตภาพ พัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การสรางความเปนธรรม
ในสังคม 

15 ก.ค. 
57 

ที่ประชุมคณะรักษาความ
สงบแหงชาติใหความ
เห็นชอบในหลักการของราง
พระราชบัญญัตฯิ 

รางพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ...(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
- พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีผล

บังคับใช เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 
- ปจจุบันคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ซึ่งมี

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเปนฝายเลขานุการ 
อยูระหวางพิจารณายกรางอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ 

นายอรรถพล 
อรรถวรเดช 
ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร.0 2273 
9020 ตอ 3237 
Email: attapol.a 
@gmail.com 

 ศักยภาพ คุมครองและ
พิทักษสิทธิ จัดสวัสดิการ
ชวยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ 
ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก 

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

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 

- 
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  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 13) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

(3) คณะอนุกรรมการฟนฟูและพฒันาศักยภาพการ
หารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจํากรุงเทพมหานคร 

(4) คณะอนุกรรมการฟนฟูและพฒันาศักยภาพการ
หารายไดของลูกหนี้นอกระบบประจําจังหวัด 
3. สศค. อยูระหวางจดัทําคูมือปฏิบัติงานของ

คณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ สําหรับใชปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงยกรางแผน
ประชาสัมพันธแนวทางการแกไขปญหาหนีส้ินภาค
ประชาชน ชองทางการขอรับความชวยเหลือของลูกหนี้
นอกระบบ และความรูพื้นฐานเรื่องการบริหารจัดการ
ทางการเงินสวนบุคคลสําหรับประชาชน 
4. สศค. อยูระหวางดาํเนินโครงการเพื่อสงเสริมให

องคกรการเงินชุมชนเขามามีบทบาทในการแกไขปญหา
หนี้นอกระบบมากยิ่งขึ้น 

โทร. : 02–169 –
7130 ตอ 163  
E-Mail : 
buppachart.a 
@gmail.com 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

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

สิงหาคม 2558  และ 31 กรกฎาคม 2559   
จํานวนเงินกองทุนรวม 1,313 ลานบาท  
จํานวนสมาชิก 437,501 ราย  

 
 
 
 
 
 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 14) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     รางพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ...(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :  

รางพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 
ตอนที่ 74ก ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณ
ปกติในการ
ดําเนินการ 

น.ส.สุภาณี ผลวฒันะ 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร.0-2273-
9020 ตอ 3643 
E-mail :  
supanee.fpo@ 
gmail.com 

     มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน
ของประชาชนรายยอย (สินเชื่อ Nano-Finance) (2) , (3) 
ผลการดําเนินงาน :  
- คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบมาตรการสินเชื่อ Nano-

finance และผลการดําเนินงานตามมาตรการ เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2557 และวันที่ 13 มกราคม 2558 แลว 

- ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2558 จนถึงปจจุบัน ที่ 
ธปท. ไดเปดรับคําขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อนาโน
ไฟแนนซ ผูยื่นขอใบอนุญาตที่ผานการพิจารณาทั้งสิ้น 
29 บริษัท  

- ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 มีบริษัทที ่18 บริษัท
และสถาบันการเงิน 1 แหง ที่เปดใหบริการแลว ไดแก 1) 
บริษัท ไทยเอซ แคปปตอล จํากัด 2) บริษัท เงินสดทันใจ 
จํากัด 3) บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จํากัด 4) บริษัท สห
ไพบูลย จํากัด 5) บริษัท แมคคาเลกรุพ จํากัด (มหาชน) 
6) บริษัท เงินติดลอ จํากัด 7) บริษัท มีนาลิสซิ่ง จํากัด 
8) บริษัท อินเทลลิเจนท ทีที พาวเวอร จํากัด 9) บริษัท 

- 
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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 15) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

พี.เอส.เอ็น.ลิสซิ่ง จํากัด 10) บริษัท ทีเค เงินทันใจ จํากัด 
11) บริษัท โดเมสติค แคปปตอล 2015 จํากัด 12) 
บริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 13) บริษัท ปยะ
ระยองกรุป จํากัด 14) บริษัท พิสิษฐภาคิณ จํากัด 15) 
บริษัท เงินแสนสบาย จํากัด 16) บริษัท เทอรโบ แคช 
(ประเทศไทย) จํากัด 17) บริษัท จี แคปปตอล จํากัด 
(มหาชน) 18) บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล จํากัด (มหาชน) 
และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  มี
การใหสินเชือ่ 27,186 ราย เปนวงเงินรวม 702.6 ลาน
บาท (วงเงินเฉลี่ย 20,000 บาทตอราย) 

     โครงการสินเชื่อสวนบุคคล Super Easy (2) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 
1 ก.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 59 วงเงินอนุมัติ 3,214.64 
ลานบาท  ยอดหนี้ 2,440.40 ลานบาท 

- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

     โครงการสินเชื่อบําเหน็จตกทอด(2) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 
1 ก.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 59 วงเงินอนุมัติ 14,374.31 
ลานบาท  ยอดหนี้ 13,416.67 ลานบาท 

- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

     แผนงานการใหสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดนอย(2) 
โครงการสินเชื่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ป ธอส. 
ผลการดําเนินงานป 2558 :  
(ขอมูล 1 ม.ค. –31 ก.ค. 58) 
จํานวน 128บัญช ี
วงเงินทํานิติกรรม 80.85ลบ. 
หมายเหตุ : สิ้นสุดระยะเวลาทํานติิกรรม 30 ธ.ค. 57 
หลังจากนั้นขยายระยะเวลาทํานิติกรรมเปนรายๆ ไป 

 น.ส. เยาวนี ศรีสาคร 
รักษาการ ผอ. ฝาย
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  
โทร : 02-202-
2862 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 16) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

โครงการสินเชื่อบาน ธอส. เพิ่มสุข 
ผลการดําเนินงานป 2557 : 
(ขอมูล 2 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 57) 
จํานวน 9,931 บัญชี  
วงเงินทํานิติกรรม 2,268.28  ลบ. 
ผลการดําเนินงานป 2558 : 
(ขอมูล 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 58) 
จํานวน 8,288 บัญชี   
วงเงินทํานิติกรรม 1,959.43 ลบ. 
ผลการดําเนินงานป 2558 - 2559 : 
(ขอมูล ณ 12 ก.พ. 59) 
จํานวน 8,505 บัญชี   
วงเงินทํานิติกรรม 1,943.89 ลบ. 
หมายเหตุ :  สามารถยื่นคําขอกูเงินและทํานิติกรรมไดถึงวันที่ 30 
ธ.ค. 58 (ขยายระยะเวลาการอนุมัติและทํานิติกรรมเปนรายๆ ไปอีก 
45 วัน (12 ก.พ. 59) นับจากวันสิ้นสุดโครงการ) 
โครงการสินเชื่อรวมกับการเคหะแหงชาต ิ
ผลการดําเนินงานป 2558 :  
(ขอมูล ณ 31 ธ.ค.58) 
จํานวน 6,909 บัญชี  
วงเงินทํานิติกรรม 3,188.92 ลบ. 
โครงการบาน ธอส. เพื่อสานรัก 
ผลการดําเนินงานป 2558 : 
(ขอมูล 1 - 31 ม.ค. 58) 
จํานวน 137 บัญช ี
วงเงินทํานิติกรรม 107.09 ลบ. 
หมายเหตุ : โครงการบาน ธอส.เพื่อสานรัก ป 2557 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 
ม.ค. 58  

Email : YauvaS 
@ghb.co.th 
 
นางภานิณี มโนสันติ ์
ผอ. นโยบายสินเชื่อ
ธุรกิจและภาครัฐ
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  
โทร : 02-202-
2519 
Email : Paninee 
@ghb.co.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 17) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

โครงการบาน ธอส. เพื่อสานรัก ป 2558 - 2559 
(ขอมูล ณ 12 ก.พ. 59) 
จํานวน 7,056 บัญชี  
วงเงินทํานิติกรรม 6,079.27 ลบ. 
หมายเหต ุ: โครงการบาน ธอส. เพื่อสานรัก ป 2558 เริ่มเปด
ใหบริการสินเชื่อ ตั้งแตวันที ่9 มีนาคม 2558 สามารถยื่นคําขอกู
เงินและทํานิติกรรมไดถึงวันที่ 30 ธ.ค. 58 (ขยายระยะเวลาการ
อนุมัติและทํานิติกรรมเปนรายๆ ไปอีก 45 วัน (12 ก.พ. 59) นับ
จากวันสิ้นสุดโครงการ) 
มาตรการเพื่อสงเสริมการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยแกผูมี
รายไดนอยและปานกลาง (วงเงินใหกูไมเกิน 3 ลบ.) 
ผลการดําเนินงานป 2559 : ( ณ วันที่ 31 ก.ค. 59) 
จํานวน 15,507 บัญชี  
วงเงินทํานิติกรรม 21,430.50 ลบ 
หมายเหตุ : เปดใหบริการสินเชื่อ ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2558 
(ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป) 

5 3.4 เตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิตและการมีงาน
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
เพื่อสรางสรรคและไมกอ
ภาระตอสังคมในอนาคต 
โดยจัดเตรียมระบบการดูแล
ในบาน สถานพักฟน และ
โรงพยาบาล ที่เปนความ
รวมมือของภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความเปนธรรมใน
สังคม และ 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 

  ที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) บนที่
ราชพัสดุ (2),(3) 
เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการบานพักเพื่อ
ผูสูงอายุ (Retirement Home)  
ผลการดําเนินงาน : 
ป 2558 
- วางผังพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  
อ.ชร.30 อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายเนื้อที่ 64-3-98 
ไรแลวเสร็จ สําหรับที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 
อ.ชร. 31 ไดกันไวเพื่อพัฒนาโครงการอื่นในอนาคต 

ป 2557 
ไดรับอนมุัต ิ
3.750 
เบิกจาย 3.750 
ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 
เบิกจาย – 
ป 2559 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 18) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง
สําหรับการดูแลผูสูงอาย ุ

- จัดทําหนังสือขอความเห็นชอบการกําหนดเงื่อนไขการ
เปดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ นย. 287 อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เนื้อที่ 
14-1-39 ไร 

- สงมอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข. 1101 
(บางสวน) อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 15 
ไร ใหองคบริหารสวนจังหวัดสงขลาใชดําเนินโครงการ 
“ศูนยบริบาลบานพักเพื่อผูสูงอายุ” ขณะนีอ้ยูระหวาง
จัดทําสัญญาจางผูรับเหมากอสราง 

- ติดตามการกอสรางโครงการ “ศูนยบริบาลบานพักเพื่อ
ผูสูงอายุ” โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาเปน
คูสัญญาจางผูรับเหมากอสราง มีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2559 

ป 2559 
- ตามหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดวนที่สดุที่ 
กค 1007/2535 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
ขอใหกรมธนารักษพิจารณาความเปนไปไดในการ
จัดหาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินโครงการภายใตมาตรการ
รองรับสังคมผูสูงอายตุามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง กรมธนารักษไดจัดทํามาตรการที่พัก
อาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) เรียบรอย
แลว โดยสนับสนุนทีด่ินราชพัสดุ จํานวน 5 พืน้ที่ ดังน้ี 

อําเภอ จังหวัด หมายเลขทะเบียน 
เนื้อท่ีประมาณ

(ไร) 
บางละมุง ชลบุร ี ชบ.219 50 

เมือง เชียงใหม อ.ชม.20 7-2-76 

ไดรับอนมุัต ิ
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 
เบิกจาย - 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 19) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

แมจัน เชียงราย อ.ชร.30 64-3-98 
ปากพล ี นครนายก นย.287 14-1-59 

ต.พะวง อ.เมือง สงขลา สข.1101 (บางสวน) - 

- วันที่ 28 มิถุนายน 2559 กรมธนารักษไดมีหนังสือ
ถึงสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แจงมาตรการที่พัก
อาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) บนท่ีราช
พัสดุเพื่อนําเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา
ดําเนินการในสวนทีเ่กี่ยวของตอไปโดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. การกําหนดผลประโยชนตอบแทนโครงการฯ 
ใหกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา
ตามรูปแบบ “โครงการบานธนารกัษประชารัฐ” ดังนี ้

1.1) อัตราคาเชา เทากับ 1 บาท/ตารางวา/เดือน 
1.2) คาธรรมเนียมการจัดใหเชา เทากับ 2 

เทาของคาเชาหนึ่งป 
2. ระยะเวลาในการจดัใหเชา 

- ผูเชาจะไดรับสิทธิในการเชาเปนระยะเวลา 
30 ป โดยทางราชการใหคาํมั่นวาจะตออายุสัญญา
เชาออกไปอีกเปนระยะเวลา 30 ป 

3. ขอเสนออื่นๆ 
3.1) นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเวน

ไมใหนํากฎหมายผังเมืองมาบังคับใชกับการดําเนนิ
โครงการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) 
ในที่ดินราชพสัดุทั้ง 5 แปลงดังกลาวขางตนรวมทั้งที่ดิน
ราชพัสดุแปลงอื่น ๆ  ที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบให
ดําเนินโครงการ 

3.2) นําเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณาให



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 20) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ความเห็นชอบใหกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ
ดําเนินโครงการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior 
Complex) โดยบูรณาการรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธิ
ไดโดยยกเวนการประมูล 

จังหวัด 
อัตราคาเชา (บาท) 
1 บาท /ตรว./เดือน 

คาธรรมเนียม 
การจัด 
ใหเชา ปละ 30 ป 

จังหวัดเชียงราย 
(เนื้อที่ 64-3-

98 ไร) 
311,976 9,359,280 623,952 

จังหวัดเชียงใหม 
(เนื้อที่ 7-2-76 

ไร) 
36,912 1,107,360 73,824 

จังหวัดนครนายก 
(เนื้อที่ 14-1-

59 ไร) 
69,108 2,073,240 138,216 

จังหวัดชลบุร ี
(เนื้อที่ 50-0-

00 ไร) 
240,000 7,200,000 480,000 

รวม 657,996 19,739,880 1,315,992 

* หมายเหตุ : 1. ที่ดินหมายเลขทะเบียนที่ สข.1101 (บางสวน) ตําบลพะวง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา อยูระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ
กอสรางโครงการศูนยบริบาลผูสูงอายุ 

2. ขอมูลเบื้องตนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง 

6 3.7 แกปญหาการไรที่ดิน
ทํากินของเกษตรกรและ
การรุกล้ําเขตปาสงวน 
โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองใหแกผูที่อยูใน
พื้นที่ท่ีไมไดรุกล้ํา และ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความเปนธรรมใน
สังคม และ 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหาร

  โครงการการบริหารที่ราชพัสดุเพ่ือใหราษฎรอยูอาศัย
และทํากินโครงการ "รัฐเอื้อราษฎร" (1), (2), (3) 
หมายเหตุ : โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลการดําเนินงาน 
ป 2558 สํานักงานธนารักษพื้นท่ีท่ีมีเปาหมาย ได
ดําเนินการจัดใหราษฎรไดรับสิทธิการเชาที่ราชพัสดุเพื่อ

ป 2558 
ไดรับอนมุัติ
4.8246  
ลานบาท 
เบิกจาย 
5.2317  

นายสกนธ  สุนทรชาต ิ
ผูอํานวยการกอง
เทคโนโลยีการ
สํารวจและ
ฐานขอมูลที่ราชพัสด ุ
กรมธนารักษ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 21) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ออกมาตรการปองกันการ
เปลี่ยนมือไปอยูใน
ครอบครองของผูที่มิใช
เกษตรกร ใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจและ
วิธีการแผนที่ที่ทันสมัย  
แกไขปญหาเขตที่ดินทับ
ซอนและแนวเขตพื้นที่ปา
ที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิด
ขอขัดแยงระหวาง
ประชาชนกับเจาหนาทีร่ัฐ 

และพลังงาน อยูอาศัยและทํากินจํานวน 4,048 ราย คิดเปนรอยละ 
134.93 ของเปาหมาย 3,000 ราย  
 
 

ลานบาท โทร. 0 2278 
3481 
มือถือ 08 1736 
5781 
Email :Sakonso 
@treasury.go.th 

    การนําที่ดินราชพัสดุมาใชประโยชนเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัย/ที่ทํากิน (4) 
ผลการดําเนินงาน  

- สรุปผลการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงคืนใหกรมธนารักษ 
(ระยะที่ 2) จํานวน 19 แปลง ในพื้นท่ี 9 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร พะเยา ยโสธร กาฬสินธุ 
มุกดาหาร นครพนม ตราด และปราจีนบุรี เสร็จเรียบรอยแลว 
และจัดทําหนังสือแจงใหสํานักงานธนารักษพื้นที่ดําเนินการ
รับคืนที่ราชพัสดุ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ขางตน และสํานักงานธ
นารักษพื้นที่อุดรดิตถ จํานวน 1 แปลง (ตรวจสอบสภาพแลว
เสร็จในระยะที่ 1) รวมทั้งสิ้น จํานวน 20 แปลง 

- ตรวจรับงานงวดสุดทายของการจาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (คณะเศรษฐศาสตร) ศึกษา
วิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการฯแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ บร.808 ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคําจังหวัด
บุรีรัมย เนื้อที่ประมาณ 250 ไร และแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ปจ.259 ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทรบรุี 
จังหวัดปราจีนบรุี เนื้อที่ประมาณ 69 ไร 

- สงขอมูลที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. 

ป 2558 
เปนงบที่ไดรับ
อนุมัติและ
เบิกจายรวมกับ
โครงการการ
บริหารที่ราช
พัสด ุ

นายสกนธ สุนทรชาติ 
ผูอํานวยการกอง
เทคโนโลยีการ
สํารวจและ
ฐานขอมูลที่ราชพัสด ุ
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2278 
3481 
มือถือ 08 1736 
5781 
Email :Sakonso 
@treasury.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ (หนา 22) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
การของนายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 
การใชจาย
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

808 และปจ.259 ใหคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
ภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) 
พิจารณาดําเนินการตอไป    

- แจงใหสํานักงานธนารักษพื้นท่ี 10 พื้นที่ ไดแก 
จังหวัดอุทัยธานี กาํแพงเพชร พะเยา ยโสธร กาฬสินธุ 
มุกดาหาร นครพนม ปราจีนบุรี ตราดและอุตรดิตถ 
(ตรวจสอบสภาพแลวเสร็จในระยะที่ 1) ใหดําเนินการรับคืน
ที่ราชพัสดุ จํานวน 20 แปลง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจงขอสงคืนและตรวจสภาพที่ราชพสัดุ
ครบถวนแลวรวมทั้งสิ้น จํานวน 65 แปลง) ตามหนังสือ
กรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0302/ว9 ลงวันที่ 19 
มกราคม 2559 

- ดําเนินการโครงการแลวเสร็จ เมื่อเดือนมกราคม 2559 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 23) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
7 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

- กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (2), (3) 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 :  
มีผูกูจํานวน 626,789 ราย  
เปนเงิน 25,457.03 ลานบาท  
จากสถานศึกษา 4,015 แหง 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 :  
มีผูกูจํานวน 368,495 ราย  
เปนเงิน 14,041.88 ลานบาท  
จากสถานศึกษา 3,657 แหง 
ปญหาอุปสรรค : หนี้คางชําระสูง เนื่องจากเกณฑ
การใหกูยืมผอนปรนมาก ผูกูขาดจิตสํานึก วินัย และ
ความรับผิดชอบในการชําระหนี้คืน 
- กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได
ในอนาคต (กรอ.) (2), (3) 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 :  
มีผูกูจํานวน 91,684 ราย  
เปนเงิน 6,169.09 ลานบาท  
จากสถานศึกษา 310 แหง 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 :  
มีผูกูจํานวน 7,899 ราย  
เปนเงิน 343.27 ลานบาท  
จากสถานศึกษา 121 แหง 
ปญหาอุปสรรค : หนี้คางชําระสูง เนื่องจากเกณฑ
การใหกูยืมผอนปรนมาก ผูกูขาดจิตสํานึก วินัย และ

กยศ.  
- ปงบประมาณ 2558 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ  
14,394.00 ลานบาท 
กองทุนสมทบ (เงินนอก
งบประมาณ) 
22,229.32 ลานบาท 
รวมเปนเงินใหกูยืม
ทั้งสิ้น 36,623.32 
ลานบาท มีการใช
จายเงินใหกูยืมไปแลว 
25,730.42 ลานบาท 
- ปงบประมาณ 2559 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 
13,000.00 ลานบาท 
กองทุนสมทบ (เงินนอก
งบประมาณ) 
16,898.59 ลานบาท 
รวมเปนเงิน 
ใหกูยืมทั้งสิ้น 
29,898.59 ลานบาท 
มีการใชจายเงินใหกูยืม

นางสาวฑิตติมา  
วิชัยรัตน 
ผูจัดการกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา  
กองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา 
โทร : 0 2610 
4801 
Email:nithiporn@
studentloan.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 24) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

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

ความรับผิดชอบในการชําระหนี้คืน 
ทั้งนี้ ดานความคืบหนาในการจัดทํากฎหมายใหม 
กองทุนไดดําเนินการยกรางพระราชบญัญัติกองทุน
เพื่อการศึกษา  พ.ศ. .... เพื่อควบรวมกองทุน กยศ. 
และกองทุน กรอ. โดยนําสวนดีของทัง้สองกองทุนมา
รวมกันเรียบรอยแลว ขณะนี้  ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เห็นชอบใน
หลักการรางพระราชบญัญัติกองทุนเพื่อการศึกษา 
โดยจะเปนการควบรวมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) กับกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่
ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) เขาดวยกัน  
โดยกฎหมายดังกลาวจะใหนายจางสามารถหัก
เงินจากรายไดของลูกจางที่เปนลูกหนี้สงคืน
กองทุนเชนเดียวกับการหักภาษีในแตละเดือนสง
กรมสรรพากร คาดวาจะสามารถประกาศใช
พระราชบัญญัตกิองทุนเพื่อการศึกษาไดทันในป
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ไปแลว 12,057.73 
ลานบาท 
กรอ.  
- ปงบประมาณ 2558 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 2,000.00 
ลานบาท กองทุนสมทบ 
(เงินนอกงบประมาณ) 
6,629.76 ลานบาท 
รวมเปนเงินใหกูยืม
ทั้งสิ้น 8,629.76  
ลานบาท มีการใช
จายเงินใหกูยืมไปแลว 
4,880.16 ลานบาท 
- ปงบประมาณ 2559 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 5,500.00 
ลานบาท กองทุนสมทบ 
(เงินนอกงบประมาณ) 
3,672.15 ลานบาท 
รวมเปนเงินใหกูยืม
ทั้งสิ้น 9,172.15 ลาน
บาท มีการใชจายเงินให
กูยืมไปแลว 2,799.36 
ลานบาท 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 25) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

8 4.8อนรุักษ ฟนฟู และ
เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ
ปญญาทองถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
ไทย เพื่อการเรียนรูสรางความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและ
ความเปนไทย นําไปสูการสราง
ความสัมพันธอันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศ 

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

  โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและ 
อัญมณีในพิพิธภัณฑ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ(3) 
หมายเหตุ : โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลการดําเนินงาน: 
ป 2558 
- ผูรับจาง (บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด) 

ดําเนินการตามสัญญางวดงานที่ 4 จัดเตรียม
ขอมูลทรัพยสินและขอมูลประกอบการจัด
แสดงจํานวน 400 ชิ้น 

- ออกแบบรายละเอยีดงานนทิรรศการและเขียน
แบบ รวมทั้งปรับปรุงหองจัดแสดงและจัดทํา
แทนวางทรัพยสินในตูจัดแสดง 

ป 2559 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับงานตาม

สัญญาจาง (บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด) งวดงาน
ที่ 5 และงวดงานที่ 6 

- ผูรับจาง (บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด) สงมอบงวด
งานที่ 5 และงวดงานที่ 6 

- เปดใหประชาชนเขาชมตั้งแตวันที่ 5 - 31 
ธันวาคม 2558 เปนกรณีพิเศษ 

 
 
 

ป 2557 
ไดรับอนมุัต ิ
24.3000 
เบิกจาย ไมมีเนื่องจาก
เปนงบผูกพัน 3 ป   
(ป 2557 - 2559) 
ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ
15.7750 
เบิกจาย 
39.60 

1. นางสาวศรีรัตน  
วัฒนล้ําเลิศ 
ผูอํานวยการสํานัก
ทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2224 
4974 
Email :sriratwa 
@treasury.go.th 
2. นายวันทว ี 
บุญญเศรษฐ 
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาและ
บํารุงรักษาอาคาร
ราชพัสด ุ
กรมธนารักษ 
โทร .0 2273 0919 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 26) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     โครงการกอสรางอนุสรณสถาน 
ดร.ปวย อึ้งภากรณ(3) 
ผลการดําเนินงาน:  
ป 2558 
- กระทรวงการคลังไดอนุมตัิใหกรมธนารักษ

ดําเนินโครงการกอสรางอนุสรณสถาน ดร.ปวย  
อึ๊งภากรณ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ กท. 3870 แขวงตลาดนอย เขตสัม
พันธวงศ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 214.50 ตารางวา 
- โอนเงินที่ไดรับอนุมตัิคืนสํานักการคลัง

เนื่องจากดําเนินการกอสรางไมทันภายใน
ปงบประมาณ 2558 
- อธิบดีกรมธนารักษเห็นชอบใหขยายระยะ 

เวลาสัญญาจางท่ีปรึกษาออกไปอกี 60 วัน นับ
จากวันที ่24 กันยายน 2558 
- ประธานคณะกรรมการกํากับงานจางที่

ปรึกษากําหนดวันประชุมการตรวจรับผลงาน
งวดที่ 3 การพัฒนาแบบรางครั้งสุดทาย (Final 
Report) ของผังบริเวณภูมิสถาปตยกรรมระบบ
สาธารณูปโภค งานสถาปตยกรรมและ
สถาปตยกรรมภายในโดยละเอียดของโครงการ 
ในวันท่ี 30 กันยายน 2558 
ป 2559 
- เปดประมูลโครงการกอสรางอนุสรณสถาน ดร. 

ปวย อึ๊งภากรณ ตามขั้นตอนการเปดประมูล 

ป 2557 
ไดรับอนมุัต ิ3.0000 
เบิกจาย- 
ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ40.0000 
เบิกจาย - 

นายพิทักษ  
ดิเรกสุนทร 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร 
กรมธนารักษ 
โทร.0 2618 
6328 
Email :pitakdi@ 
treasury.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 27) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
  1) สวนงานกอสรางอาคาร  
  2) สวนงานจัดทาํนิทรรศการ ภายใตกรอบ

วงเงิน 32 ลานบาท 
- ผลการประมูลสวนงานกอสรางอาคาร : 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสพิจารณาเอกสารประกวดราคาและ
สรุปผลผูชนะการประมูลแลว แตเนื่องจากมีผู
รองเรียนไปยังกระทรวงการคลังวากรมธนารักษ
ไดอนมุัติใชเงินผิดวัตถปุระสงค ที่กาํหนดไวใน
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน
คาใชจายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ซึ่ง
กรมธนารักษไดมีบันทึกถึงกระทรวงการคลังวา 
โครงการกอสรางอนสุรณสถาน ดร.ปวย อ๊ึง
ภากรณ เปนโครงการเกี่ยวกับการบริหารงานที่
ราชพัสดุและผานข้ันตอนกระบวนการพิจารณา
ตามที่กรมธนารักษกําหนดแลว จึงสามารถใช
จายจากเงินคาใชจายในการบริหารงาน ที่ราช
พัสดุได และกระทรวงการคลังไดสงเรื่องให
กรมบัญชีกลางพิจารณา ดังนั้น กรมธนารักษจึงได
ชะลอการลงนามสัญญาเพือ่กอหนี้ผูกพันไวกอน
จนกวาจะไดขอยุต ิ
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 28) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     การดูแลทรัพยสินมีคาของแผนดินไดรับการ
ดูแลตามหลักการอนุรักษ(2) 
ผลการดําเนินงาน : 
ป 2558 :  
ทรัพยสินมีคาของแผนดินไดรับการดูแลฯ 
จํานวน 7,370 ชิ้น เหรียญ คิดเปนรอยละ 
101.10 ของเปาหมาย 7,290 ชิ้น 
ป 2559 :  
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤษภาคม 
2559 ทรัพยสินมีคาของแผนดินไดรับการดูแลฯ 
จํานวน 5,756 ชิ้น คิดเปนรอยละ 77.89 ของ
เปาหมายทั้งปจํานวน 7,390 ชิ้น 
 

ป 2557: ไดรับอนุมัต ิ
54.8096 ลานบาท 
เบิกจาย 27.9196
ลานบาท 
ป 2558 : ไดรับ
อนุมัต ิ43.6804 
ลานบาท  
เบิกจาย 27.9841 
ลานบาท 
ป 2559 : ไดรับ
อนุมัต ิ149.1254 
ลานบาท 
เบิกจาย 57.8091 
ลานบาท 

นางสาวศรีรัตน 
วัฒนล้ําเลิศ 
ผูอํานวยการสํานัก
ทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน 
กรมธนารักษ 
โทร.0 2224 4974 
Email : sriratwa 
@treasury.go.th 

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

  โครงการคืนความสุขใหประชาชน(4) 
ผลการดําเนินงาน :  
ป 2558 
กรมธนารักษเปดบริการใหประชาชนและ
นักทองเที่ยวเขาชมพิพิธภัณฑ 2 แหง ไดแก 
พิพิธภัณฑเหรียญ พิพิธบางลําพู โดยไมเวน
วันหยุดราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาว
ไทยไมเสียคาเขาชม สําหรับชาวตางชาติเสียคา
บัตรเขาชมตามราคาบัตรรวมกับพิพิธภัณฑอื่น 
โดยตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 28 
กันยายน 2558 มีผูเขาชม รวมทั้งสิ้น 

ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ3.8370 
เบิกจาย 3.8370 

1. นางสาวศรีรัตน 
วัฒนล้ําเลิศ 
ผูอํานวยการสํานัก
ทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2224 4974 
Email : sriratwa 
@treasury.go.th  
2. นางสุนี จิตตประจง 
ผูอํานวยการกอง
แผนงานกรมธนารักษ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  (หนา 29) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

จํานวน 484,027 คน 
ป 2559 
เปดบริการใหประชาชนและนักทองเที่ยว เขา
ชมพิพิธภัณฑ 2 แหง ไดแก พิพิธภัณฑเหรียญ 
พิพิธบางลําพู โดยไมเวนวันหยุดราชการ นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนชาวไทยไมเสียคาบัตรเขาชม 
สําหรับชาวตางชาติเสียคาบัตรเขาชมตามราคา
บัตรรวมกับพิพิธภัณฑอื่น มีผูเขาชมสะสม
ปงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559) จํานวน 34,564 คน 

โทร.0 2278 5139 
มือถือ 08 5488 5965 
Email:suneeji@ 
treasury.go.th 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
9 6.2 สานตอนโยบาย

งบประมาณกระตุน
เศรษฐกจิตามที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติไดจัดทํา
ไว โดยนําหลักการสําคัญ
ของการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่
ใหความสําคัญในการบรูณา
การงบประมาณและความ
พรอมในการดําเนินงาน 
รวมทั้งนําแหลงเงินอื่นมา
ประกอบการพจิารณาดวย  

 29 มิ.ย.53 
และ  
8 พ.ย. 54 

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

แผนงาน: บริหารจัดการเศรษฐกจิมหภาคใหเกิด
ความยั่งยืน 
โครงการสินเชื่อสงเสริมผูประกอบอาชีพ 
รถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (2) 
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
1,921.86 ลานบาท จํานวนบัญชี 1,731 ราย 
อุปสรรค:  
- ภัยธรรมชาติที่เกิดตอเนื่องตั้งแตปลายป 2553 

ถึงปลายป 2554 ที่เกิดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศกระทบถึงประเทศผูผลิตชิ้นสวน
อะไหลรถยนตและการสงมอบรถตามตองการ 

- ปม NGV มีไมเพียงพอกับปริมาณรถ มีเพยีงใน 
อ.หาดใหญ 

ป 2557 งบประมาณ  
68.0266  ลานบาท 

ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย 

 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม
ประหยัด ไมซ้ําซอน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจทีม่ีลักษณะไมยั่งยืน
หรือสรางภาระหนี้
สาธารณะของประเทศเกิน
ความจําเปน และแสดง
รายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพื่อแสดงความ

 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 จํานวนบัญช ี5,178 ราย 
 

ป 2557 
งบประมาณ 
141.5485 ลานบาท 
 

ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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

2. โครงการสินเชื่อหาบเร แผงลอย และอาชีพอสิระ  
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
458.12 ลานบาท จํานวนบัญช ี8,073 ราย 
3. โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ   
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
14.83 ลานบาท จํานวนบญัช ี218 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 
7. โครงการสินเชื่อเครื่องแตงกายมุสลิม   
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
61.68 ลานบาท จํานวนบญัช ี1,061  ราย 
8. โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายยอย 
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม.
162.39 ลานบาท จํานวนบัญช ี2,893 ราย 
9. โครงการสินเชื่อเพือ่ชําระหนี้นอกระบบ 
ผลการดําเนินการ ยอดอนุมัติสินเชื่อไมมี  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

จํานวนบัญชีไมม ี
10. โครงการสินเชื่อเพ่ือธุรกจิสหกรณ 
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
27.75 ลานบาท จํานวนบญัช ี2 บัญช ี
11. โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม 
161.70 ลานบาท จํานวนบัญช ี7 บัญช ี
12. โครงการสินเชื่อบุคคลากรทางการศึกษา 
ผลการดําเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อ 3.16  
ลานบาทจํานวนบัญช ี 28 บัญช ี

   15 พ.ย.54 โครงการพักหนี้ ธ.ก.ส.และลูกคา
โครงการพักหนี้ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 5 แหง 
ประกอบดวย ธนาคารออมสิน, 
ธนาคารอาคารสงเคราะห, 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย, 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยูอาศัย โครงการดังกลาว
สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศทีไ่ดรับผลกระทบจาก
อุทกภัยและวาตภัยของป 2553 
– 2554 สงผลกระทบอยางมาก

แผนงาน: 
พักชําระหนี้เงินตนและกําไร ตั้งแตวันที่1 ตุลาคม 
2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557เพื่อบรรเทาภาระ
หนี้สินของเกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมีรายได
นอยที่มีปญหาชําระหนี้โดยใหเกษตรกรรายยอยและ
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีโอกาสนําเงินที่ตองสงชําระ
หนี้ไปฟนฟูตนเองในการประกอบอาชีพและปรับปรุง
ประสิทธภิาพการผลิตของครัวเรือนใหดีขึ้นระหวางการ
พกัชําระหนี้เพื่อใหเกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมี
รายไดนอยมีโอกาสเขาถึงองคความรูในการพัฒนาอาชีพ
และการดํารงชีวิต เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูที่ดีขึ้นและเปนการแกไขปญหาหนีส้ิน
อยางบูรณการและยั่งยืน 
 

ป 2557 งบประมาณ 
2.4527 ลานบาท 
 
 

ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ตอกลุมเกษตรกรและผูมีรายได
นอย โดยกําหนดวาลูกคาที่ขอพัก
หนี้ในแตละกลุมรวมทุกสัญญาไม
เกิน500,000 บาท 

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและประชาชน
ผูมีรายไดนอยที่มีหนี้คงคางต่ํากวา 500,000 บาท
(พักหนี้ดี)(4) 

ผลการดําเนินการ  ณ 31 กรกฏาคม 2559 
จํานวนลูกคา -  ราย  คิดเปนเงิน -  ลานบาท  
ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2555  
ถึงวันท่ี 31  สิงหาคม 2558 เปนระยะเวลา 3 ป 
ประโยชนที่ไดรับ : ลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชน และฟนฟูองคความรูในการประกอบ
อาชีพที่ตองมีความรูทางดานการวางแผนและการ
ทําบัญช ี

  ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความเปนธรรมใน
สังคม และ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกจิ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  การบริหารและกํากับดูแลดานรายจายภาครัฐ(2) 
ผลการดําเนินงาน :  
ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณของ
กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
ซึ่งเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ 

812.1240  
ลานบาท 

นางสาวอทิรา โสตโยม 
นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการพิเศษ
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 0-2127-7000 
ตอ 4132 
budgacc@cgd.go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความเปนธรรมใน
สังคม และ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี

  งบกลาง(2) 
1. เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
2. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ 
3. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ 
4. เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของ
ขาราชการ 

240,802.610 
152,473.930 

3,437.510 
- 

33,003.000 
 

นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

คุณภาพและยั่งยืน 5. เงินสมทบของลูกจางประจํา 
6. คารักษาพยาบาล 
(ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559) 
ผลการดําเนินงาน :  
ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณงบกลางในสวน
ที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบซึ่งเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

635.710 
51,252.460 

 

กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
plan@cgd.go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความเปนธรรมใน
สังคม และ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง(2) 
ผลการดําเนินงาน :  
ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณรายการรายจาย
เพื่อชดใชเงินคงคลัง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 
จํานวน 13,536,103,962.86 บาท และ 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จาํนวน 
8,338,972,670.36 บาท ซึ่งเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 
และนําสงเงินคงคลังเรยีบรอยแลว (เบิกหักผลักสง) 

21,875.0766  
ลานบาท 

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

  ยุทธศาสตรที ่4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงบเบิกจาย 
เพื่อการลงทุน (สวนราชการ) (3) 
ผลการดําเนินงาน :  
การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณภาครัฐเปน
เรื่องเรงดวนที่ คสช. ใหความสําคญั โดยเปาหมาย
การเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2559 
รายจายลงทุน รอยละ 87.00 ภาพรวมรอยละ 

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

96.00 ขอมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 มี
การเบิกจายแลว จํานวน 2,192,431 ลานบาท 
หรือรอยละ 80.6 ของวงเงินงบประมาณ จํานวน 
2,720,000 ลานบาท แบงเปน 

1. รายจายประจํา  จํานวน 1,911,783 
ลานบาท หรือรอยละ 87.9 ของวงเงิน
งบประมาณจํานวน 2,175,646 ลานบาท 

2. รายจายลงทุน  จํานวน 280,648 ลาน
บาท หรือรอยละ 51.6 ของวงเงินงบประมาณ
จํานวน 544,354 ลานบาท 

กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 

10 6.3 กระตุนการลงทุน
ดวยการเรงพิจารณา
โครงการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว และนําโครงการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ประเภทที่มีผลตอบแทนดี 
เชน โครงการขนสง
มวลชนใน
กรุงเทพมหานคร มา
จัดทําเปนโครงการลงทุน
รวมกับเอกชนซึ่งจะชวย

   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 

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
กรมทางหลวงและ
การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

สรางบรรยากาศการลงทุน
ที่ดีทั้งในวงการกอสราง 
วงการอสังหาริมทรัพย 
และตลาดการเงิน  

1.3 ธปท. อนุมัติใหธนาคารดําเนนิโครงการ 
M Pass แลว 

1.4 ดําเนินงานรวมกับบริษัทที่ปรกึษา
ภายนอก เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการ และได
เชื่อมตอระบบฯ กับกรมทางหลวงทั้งหมดแลว 

1.5 ธนาคารเปดใหบริการสมัครใชบัตร M 
Pass แลว ทั้งน้ี ตั้งแตเริ่มโครงการวันที่ 7 ก.ค. 
58 - 30 มิ.ย. 59 มียอดสมัครใชบัตร M Pass 
83,417  ใบ จํานวนเงินผานทาง 323.42 ลาน
บาท จํานวนเงินคงคาง 80.45 ลานบาท 

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 รวมดําเนินการศึกษาระบบการรับสง
ขอมูล เพื่อใหผูใชบริการฯ ใชบัตร M Pass ของ 
ทล. หรือบัตร Easy Pass ของ กทพ. ขับรถผาน
ทางระหวางกันได โดยไดทดสอบดานเทคนิคใน
การสงขอมูลการวิ่งผานทางครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 
แลวเสร็จ 

2.3 รวมดําเนินการสรุปผลการศกึษาดาน
เทคนิคฯ (ตามขอ 2.2) และดานการเงิน โดย
ธนาคารเปนผูสรุปผลฯ ดานการเงิน เพื่อให 2 
หนวยงาน (ทล. และ กทพ.) นําสรุปผลฯ ดังกลาว 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ไปดําเนินการจดัซื้อจัดจางและพัฒนาการเชื่อมตอ
ระบบงาน โดยไดตรวจทาน/แกไขรายงานสรุปผลฯ 
และนําเสนอตอกระทรวงคมนาคมแลว ปจจุบัน
กระทรวงคมนาคม อยูระหวางพิจารณาอนุมัติการ
ดําเนินโครงการฯ 
ปญหาอุปสรรค : 

การเปดใหบริการลาชากวากําหนดเดิมภายใน
เดือน มิ.ย. 59 เนื่องจากโครงการฯ ดังกลาว เปน
การดําเนินการรวมกัน 3 หนวยงาน จึงตองใช
ระยะเวลาในการสรุปผลการศึกษาและตรวจทาน/
แกไขรายงานสรุปผลฯ เพื่อเตรียมความพรอมใน
การบริการ โดยคาดวาจะเปดบริการภายในเดือน 
ก.ย. 59 

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

  โครงการพัฒนาที่ราชพสัดุบริเวณ 
สถานีขนสงหมอชิตเดิม(1) 

ผลการดําเนินงาน :  
ป 2558 
 - จัดทํารางขอบเขตการจาง (TOR) ที่ปรึกษาเพื่อ

ศึกษาวิเคราะหรูปแบบโครงการ แผนการเงิน 
แผนการลงทุน รวมถึงผลประโยชนตอบแทนทีจ่ะ
ไดรับตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการดําเนนิโครงการพัฒนาทีร่าช
พัสดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต ครั้งที่ 2/2558 

 - ประชุมคณะกรรมการฯ จาํนวน 3 ครั้ง 
 

ป 2557 
เปนงบที่ไดรับอนุมัติ
และเบิกจายรวมกับ
โครงการการบริหารที่
ราชพัสด ุ
ป 2558 
ไดรับอนมุัต0ิ.5000 
ลานบาท 
เบิกจายแลว 0.0816 
ลานบาท 

นายพิทักษ ดิเรกสุนทร 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2618 
6328 
มือถือ - 
Email 
:pitakdi@treasur
y.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ป 2559 
 - บริษัทยอมรับที่จะจายคาฐานราก รวมดอกเบี้ย

ที่กรมธนารักษไดชําระใหกับบริษัทระบบขนสง
มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BTSC ไป
แลว ประมาณ 1,119 ลานบาท สวนดอกเบี้ย
คาเสียโอกาสรอยละ 7.5 บริษัทบางกอก
เทอรมินอล จํากัด ขอกลับไปหารือกันกอน 

 - บริษัทไดยื่นเสนอขอขยายระยะเวลาสัญญาจาก
เดิมที่ 30 ป และตออายุ 2 ครั้งๆละ 10 ป  
เปนบริหารโครงการ 50 ป 

 - กรมธนารักษไดใหบริษัทท่ีปรึกษา ที่กรมธนา
รักษจัดจางคํานวณผลประโยชนตอบแทน และ
เสนอแนวทางในการเรียกเก็บคาตอบแทนที่
กรมธนารักษควรจะไดรับเสนอกรมธนารักษ
พิจารณาเพื่อประกอบการเจรจาอกีครั้ง 

11 6.4 ดูแลเกษตรกรใหมี
รายไดที่เหมาะสมดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การลด
ตนทุนการผลิต การ
ชวยเหลือในเรื่องปจจัย
การผลิตอยางทั่วถึง การ
ชวยเหลือเกษตรกรราย
ยอย ตลอดจนถึงการใช
กลไกตลาดดูแลราคา

   แผนงานเรงรัดการชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวน (2) 
ผลการดําเนินงาน :  

บตท. ไดเขารวม “โครงการพักหนีเ้กษตรกร
รายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีหนี้คงคาง
ต่ํากวา 500,000 บาท” ตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 เปนระยะเวลา 3 ป 
ซึ่งโครงการดังกลาวอยูภายใตแผนงานเรงรัดการ
ชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล 

ดําเนินการเบิกจายเงิน
ชดเชยรายไดดอกเบี้ย
จํานวน 0.159 ลานบาท 
จากงบประมาณ
รายจายประจําป 
2558 เรียบรอยแลว 

คุณอรอนงค 
เหมือนวงษญาต ิ
ผูอํานวยการฝาย
บริหารสินทรัพย 
บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยูอาศัย
(บตท.) 
โทร. 02-618-
9933  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

สินคาเกษตรประเภทที่
ราคาต่ําผิดปกตใิหสูงขึ้น
ตามสมควร 

อนึ่ง บตท. มีลูกหนี้ที่มีคุณสมบตัิทีส่ามารถเขา
รวมโครงการฯ ทั้งหมด จาํนวน 114 ราย เงินตน 
33.88 ลานบาท โดยมีลูกหนี้ที่ประสงคเขารวม
โครงการ จํานวน 5 ราย เงินตนรวม 1.78 ลาน
บาทตอมามีลูกหนี้ขอออกจากโครงการฯ จํานวน 
1 ราย เงินตน 0.45 ลานบาท ทําใหมีลูกหนี้ที่เขา
รวมโครงการคงเหลือ จํานวน 4 ราย เงินตนรวม 
1.33 ลานบาท คิดเปนเงินชดเชยสวนที่เปนรายได
ดอกเบี้ยรอยละ 4 จํานวน 0.053 ลานบาท รวม 
3 ป เปนเงินชดเชยท้ังหมดจํานวน 0.159 ลาน
บาทซึ่งปจจุบันไดสิ้นสุดโครงการแลว 

บตท. ไดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในสวนของ
เงินชดเชยที่เปนรายไดดอกเบี้ยในโครงการพักชําระหนี้
ใหแกลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ํากวา 500,000 บาท ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จํานวน 0.159  ลานบาท เรียบรอยแลว 

Email: 
ornanong_m 
@smc.or.th 

  การดูแลเกษตรกรใหมี
รายไดที่เหมาะสมดวย
วิธีการตาง ๆ  

  แผนงานเรงรัดการชวยเหลือประชาชนอยางเรงดวน (2) 
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายยอยและประชาชนผู
มีรายไดนอยที่มีหนีค้งคางต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนี้สถานะปกติ)  

๘,๓๑๔,๕๐๐.๐๐ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 

  แผนยาสูบไทยไรคอรัปชั่น 
เปาหมาย : ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปรงใสป ๒๕๕๙  โดยประเมินตนเองตามเกณฑ 
ปปช. ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินงานตามแผนยาสูบไทยไร

 
 
หมายเหตุ :  
ใชรายไดของหนวยงาน
ในการดําเนินการ 

โรงงานยาสูบ 
โทร 02 
2291656 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

คอรรัปชั่น รอยละ ๘๑  มีรายละเอียด ดังนี ้
1. เปดเพลงเสียงตามสายยาสูบไทยไรคอรรัปชั่นที่

ชนะการประกวด 
2. รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูคา/ผูติดตอ นําสงสํานักงาน ป.ป.ช. 
3. รวบรวมขอมูลเจาหนาที่ภายในหนวยงาน 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
นําสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. 

4. รวบรวมแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 
นําสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. 

   ๒๔ ธ.ค. 
๓๔ 

ครม.มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ฝายเศรษฐกิจที่มีมติเห็นชอบใน
หลักการยายโรงงานยาสูบ 

แผนการสงมอบพื้นที่  
เปาหมาย : เพื่อใหการดําเนินการกอสรางสวนปา 
“เบญจกิติ” สวนที่ ๒ เฟสที่ ๑ เปนไปตาม
แผนงานโครงการ และแลวเสร็จทนัเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ 
พรรษา วันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๙ 
ผลการดําเนินงาน :  

- โครงการกอสรางสวนปา “เบญจกิติ” สวนที่ 
๒ เฟสที่ ๑ ความกาวหนางานกอสราง ถึงวันท่ี ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ระยะเวลาการดาํเนินการ
กอสราง ๑๒๕  วัน ปจจุบันนับระยะเวลากอสราง
ได 116  วัน คงเหลือระยะเวลากอสราง 9  วัน 

 

- โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 
โทร ๐-๒๒๒๙-
๑๗๙๗ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- ผลการดําเนินงานกอสราง ตามแผนงานรอยละ 
99.31  ผลงาน ณ ปจจุบันรอยละ 99.35 เร็ว
กวาแผนรอยละ 0.04 เร็วกวาแผนคิดเปนจํานวน
วัน 1 วัน 

   ๒๔ ธ.ค. 
๓๔ 

ครม.มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ฝายเศรษฐกิจที่มีมติเห็นชอบใน
หลักการยายโรงงานยาสูบ 

แผนการจัดซื้อเครื่องจักร 
เปาหมาย : สามารถเขาดําเนินการดานวิศวกรรมได 
๕ สัญญา ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
ผลการดําเนินงาน :  

1. สามารถเขาดําเนินการดานวิศวกรรมไดแลว ๔ สัญญา 
2. มติคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบไดอนุมัติ

ใหซื้อขายอีก ๑ สัญญา และจะทําพิธีลงนามสัญญาใน
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง 
โทร ๐-๒๒๒๙-
๑๗๙๗ 

     โครงการใหสินเชื่อระยะสั้น สําหรับ
ผูประกอบการคาขาวท่ีมีศกัยภาพ(2) 
ผลการดําเนินงาน : การใหสินเชื่อโครงการฯ ของ
ธนาคารสิ้นสุดแลว เมื่อวันที ่31 ธ.ค. 57  
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 57 - 
31 ธ.ค. 57 วงเงินอนุมัติ 370.00 ลานบาท 
(ชําระหนี้เสร็จสิ้นแลว) 

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

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2 ก.ค. 57 1. เห็นชอบหลักเกณฑ
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการ
ผลิตแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป
การผลิต 2557/58 โดยลด
ดอกเบี้ยเงินกูใหแกเกษตรกรรอย

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือการผลิตแก
เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2557/58 (2) 

1. ธ.ก.ส. ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติม
หลักเกณฑโครงการลดดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการผลิต 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ

ไดรับงบประมาณใน
เดือน ธ.ค. 2557 
จํานวน 400.0000 
ลานบาท 
เดือน ก.พ. 2558

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและ 
กลยุทธ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ละ 3 ตอป ระยะเวลาการลด
ดอกเบี้ย ไมเกิน 6 เดือน วงเงินที่
ไดรับการชวยเหลือเกษตรกรที่มี
หนี้คงเหลือเพื่อการผลิตขาวนาป 
รายละไมเกิน 50,000 บาท  

2. วงเงินงบประมาณ รัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหแก ธ.ก.ส. 
แทนเกษตรกร ในอัตรารอยละ 3 
ตอป วงเงิน 2,292  ลานบาท 

3. ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และป
ตอๆ ไป ตามความจาํเปนและ
ความเหมาะสมและขอทําความ 
ตกลงกับสํานักงบประมาณตาม
ขั้นตอนตอไป 

ขาว (นบข.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ปจจุบัน 
ธ.ก.ส. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมลด
อัตราดอกเบี้ยใหกับลูกคาเรียบรอยแลว 

2. เมื่อวันที ่6 ตุลาคม 2557 
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว 
(นบข.) ไดกําหนดแนวทางใหกรมสงเสริมสหกรณ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสงใหเจาหนาที่ในพ้ืนที ่

3. กรมสงเสริมสหกรณ มีหนังสือที่ กษ 
1108/11497 ลงวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
เปนการชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบรายชือ่ โดยตาม
ขั้นตอนแลวจะตองผานการกลั่นกรองจาก
คณะอนกุรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรทุกราย 
จากนัน้จึงจะสงโปรไฟลขอมูลมาที่ ธ.ก.ส. เพื่อ
ตรวจสอบความซ้ําซอนของลูกคา ธ.ก.ส. กอนเบกิจาย 

4. กรมสงเสริมสหกรณไดมีหนงัสือถึงผูวา
ราชการทุกจังหวัด เพื่อติดตามการดําเนินงานและ
ใหจังหวัด สงขอมูลให ธ.ก.ส.ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2558 เปนตนไป 

5. ธ.ก.ส. ไดรับขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2557/58 จากกรม
สงเสริมการเกษตร ซึ่งเปนขอมูลเดียวกันกับ
มาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย(ขาว)  
ปจจุบันไดรับแจงแลว จํานวน 3,599,859 ราย 
ผลการดําเนินงาน : ลดดอกเบี้ยใหเกษตรกรลูกคา

จํานวน 356.2943 
ลานบาท 

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-
5586100 ตอ 
8452 
Email:  
Baacstrategy 
@gmail.com   
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ไดจํานวน 1,420,843 ราย เปนเงิน 
305,220,667.65 บาท จากตนเงิน 
90,536,457,729.14 บาท 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

27 ตุลาคม 
2558 

      1. เห็นชอบหลักเกณฑ
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการ
ผลิตแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป
การผลิต 2558/59 โดยลด
ดอกเบี้ยเงินกูใหแกเกษตรกรที่มี
หนี้เงินกูกับ ธ.ก.ส. หรือสถาบัน
เกษตรกร ณ วันท่ี 1 เมษายน 
2558 จะไดรับการลดดอกเบี้ย
เงินกูในอัตรารอยละ 3 ตอป 
ระยะเวลาการลดดอกเบีย้ ไมเกิน 
6 เดือน วงเงินที่ไดรับการ
ชวยเหลือเปนเกษตรกรผูปลูกขาว
ที่มีหนี้เงินกูคงเหลือเพื่อการผลิต
ขาวนาป รายละไมเกิน 80,000 
บาท จํานวนเกษตรกรในโครงการ
ประมาณ 1,161,110 ราย 
      2. วงเงินงบประมาณ รัฐบาล
ชดเชยดอกเบีย้เงินกูใหแก ธ.ก.ส. 
แทนเกษตรกร ในอัตรารอยละ 3 
ตอป วงเงิน 975.57  ลานบาท 
      3. ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรผูปลูกขาว 
ปการผลิต 2558/59 (2) 
(ขอยุติการรายงานโครงการนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2559 เปนตนไป) 
การดําเนินการ : 
      1. ธ.ก.ส. ไดจัดประชุมรวมกบักรมสงเสริม
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม
สงเสริมสหกรณ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
เพื่อกําหนดคุณสมบตัิของเกษตรกรที่มีสิทธิ์เขารวม
โครงการ และไดออกคําชี้แจงวิธีปฏิบัติใหพื้นท่ี
ดําเนินการเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2559 
      2. ธ.ก.ส. ไดประชาสัมพันธโครงการแก
เกษตรกรผูปลูกขาว และสมาชิกสหกรณ/กลุม
เกษตรกร โดยรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) 
ทัง้นี้ ไดดําเนินการประชุมผานระบบ Video 
conference ไปยังเจาหนาที่ในสังกัด กสส. แลว 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  เพื่อทําการ
สื่อสารตอไปยังสหกรณและกลุมเกษตรกรในพื้นที่ 
นอกจากนี้ ยังไดทําการประชาสมัพันธโครงการแก
ผูสื่อขาวทองถ่ินและประชาสมัพันธจังหวัดในพื้นท่ี
ดําเนินงานของพื้นที่ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหวางวนัที่ 23 – 26 
พฤศจิกายน 2558 

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 
862.9513  
ลานบาท 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและ 
กลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-
5586100 ตอ 
8452 
Email:  
Baacstrategy 
@gmail.com   
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และป
ตอๆ ไป ตามความจาํเปนและ
ความเหมาะสม และขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณตาม
ขั้นตอนตอไป 

ผลการดําเนินงาน :  ธ.ก.ส. ไดดําเนินการลด
ดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกร จํานวน 609,594 ราย 
(753,845 บัญชี)  คิดเปนจํานวนเงิน 456.973 
ลานบาท และลดดอกเบี้ยใหเกษตรกรผูปลูกขาว
ภาคใต จํานวน 20 บัญชี เปนจํานวนเงิน 
0.0031 ลานบาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
456.9761 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 46.85 
ของวงเงินงบประมาณ 
ปญหาอุปสรรค : จากการคัดกรองมีเกษตรกรผู
ปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ บางสวนไดรับการชวยเหลือจากโครงการ
นโยบายรัฐอื่นทีด่ีกวาแลว จึงสงผลใหผลการ
ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย 

  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 

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 

ไดรับงบประมาณใน
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 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

เพื่อการจําหนาย จํานวน 3-4  
ลานตันขาวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 
18,000 ลานบาท  

1.2) สนับสนุนสินเชื่อแก
สหกรณภาคการเกษตรและกลุม
เกษตรกร เพื่อรวบรวมขาวเปลือก 
เก็บไวเพื่อการแปรรูปจํานวน 
400,000 ตันขาวเปลือก วงเงิน
สินเชื่อ 2,000 ลานบาท 

2. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม  2557 - 30 กันยายน 2558   

3. อนมุัติในหลักการงบประมาณ
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 

 

@gmail.com 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

27 ตุลาคม 
2558 

 

      1. เห็นชอบหลักเกณฑ
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาว
และสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปการผลิต 2558/59 
โดยเปาหมายสนับสนุนสินเชื่อแก
สถาบันเกษตรกรซึ่งประกอบดวย 
สหกรณ กลุมเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อรวบรวม
ขาวเปลือกเพือ่การจาํหนาย และ/
หรือเพื่อการแปรรูป รวมเปน
วงเงินท้ังสิ้น 12,500 ลานบาท 
      2. ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู
ตามโครงการเทากับ MLR-1 
(ปจจุบันเทากับรอยละ 5 ตอป) 
โดยคิดจากสถาบันเกษตรกรใน
อัตรา MLR – 3 และรัฐบาลเปนผู
รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบัน
เกษตรกรในอัตรารอยละ 2 
ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชย
ดอกเบี้ยจากรัฐบาลไมเกิน 12 
เดือน 
      3. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 
กันยายน 2559   

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและสราง
มูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปการผลิต 
2558/59 
แผนการดําเนินการ :   
      1. ธ.ก.ส. รวมกับ กรมสงเสริมสหกรณ 
(กสส.) กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติการดําเนินงาน
ตามโครงการเมื่อวันที่ 17 พฤศจกิายน 2558 
เรื่อง คําชี้แจงวิธีปฏิบัติโครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปการผลิต 2558/59 และไดรวม
ประชาสัมพันธโครงการแกสถาบันเกษตรกร กลุม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และหนวยงานตางๆ ใน
พื้นที่เปาหมาย พรอมทั้งประชุมช้ีแจงรวมกับสวน
ราชการ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
      2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณา
แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับ
จังหวัด เพื่อใหมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรที่จะเขารวม
โครงการ 
      3. ธ.ก.ส. ไดทําการประชาสัมพันธโครงการ
แกผูสื่อขาวทองถิ่นและประชาสมัพันธจังหวัดใน
พื้นที่ดําเนินงานของพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหวางวนัที่ 23 – 26 
พฤศจิกายน 2558 

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 
201.2917  
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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

โดยแหลงเงินทุนที่ใชในการดําเนิน
โครงการ ใชเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงิน
สินเชื่อ 12,500 ลานบาท  
      4. ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และป
ตอๆ ไป ตามความจาํเปนและ
ความเหมาะสมและขอทําความตก
ลงกับสํานักงบประมาณตาม
ขั้นตอนตอไป 

ผลการดําเนินงาน : 
(ปดระบบการจายเงินกูแลวเมื่อ 30 มิถุนายน 
2559) ** ขอยุตกิารรายงานตั้งแตเดือนสิงหาคม 
2559 เปนตนไป ** 
      1. มีสถาบันเกษตรกรแจงความประสงคขอ
เขารวมโครงการ 434 แหง วงเงินที่จะขอกู 
14,102.20 ลานบาท 
      2. อนุมัติเงินกูแลว 247 แหง วงเงินที่อนุมัติ 
9,386.45 ลานบาท 
      3. เบิกเงินกูแลว 246 แหง จํานวนเงินจาย
สะสม 8,020.91 ลานบาท  
      4. ตนเงินกูคงเหลือ 173 แหง จํานวนเงิน 
4,463.57 ลานบาท 

     ทั้งนี้ วงเงินกูรวมทั้งหมดของสหกรณไมเกิน
วงเงินกูตามโครงการ 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2 ก.ค.57 1. เห็นชอบหลักเกณฑ
โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ขาวเปลือกนาป  ปการผลิต 
2557/58 พื้นที่และเปาหมาย
พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ธ.
ก.ส. จายสินเชื่อชะลอ การขาย
ผลิตผล  ขาวเปลือกหอมมะลิ 
และขาวเปลือกเหนียวเปน
หลักประกัน  จํานวนประมาณ 

โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป   
ปการผลิต 2557/58 (2) 

1. แผนการจายสินเชื่อ 
หนวย :ลานบาท 

ระยะเวลา จํานวนสินเชื่อ
ชะลอ 

สินเชื่อ 
ขึ้นยุง 

พ.ย. 57 - 5 
ธ.ค. 57 4,000 4,800 
ม.ค. 58 11,000 3,800 
ก.พ. 58 5,020 437 

ไดรับงบประมาณใน
เดือน มี.ค. 2558 
จํานวน 392.9507 
ลานบาท 
 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02 558 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

1.5 ลานตันขาวเปลือก 
2. ระยะเวลาการเขารวม

โครงการและการรับชําระคืนเงินกู 
2.1 ระยะเวลาจายเงินกู

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 

2.2 กําหนดระยะเวลา
ชําระคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายใน 4 
เดือน นับถัดจากเดือนรับเงินกู 

2.3. ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2557 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2558 

3. ปรับลดอัตราคาบริหาร
สินเชื่อของ ธ.ก.ส. จากเดิมรอยละ 
2.50 เปนรอยละ 2.25  และ
อนุมัติในหลักการงบประมาณใน
การดําเนินการภายในกรอบวงเงิน
ไมเกิน 1,120.80 ลานบาท  
(เปนวงเงินชดเชยตนทุนเงิน 432 
ลานบาท คาบริหารสินเชื่อ 
388.80 ลานบาท คาระบายขาว 
300 ลานบาท) 

4. ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และป

มี.ค. 58 5,720 - 
รวม 25,740 9,048 

2. มีหนังสือแจงสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด เพื่อ
ทําการสํารวจและประมาณการจํานวนเกษตรกรที่
ประสงคจะเขารวมโครงการเมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2557 

3. ประชุมซักซอม วางแผน กําหนดแนวทาง 
และเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตาม
โครงการของพนักงาน ธ.ก.ส.ทีเ่กี่ยวของเมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2557 

4. ประชุมพิจารณาแกไขสรุปคําชี้แจงและวิธี
ปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อวันที่ 21 - 22 
สิงหาคม 2557 

5. ประชมุชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานแกผูอํานวยการฝายกิจการสาขาภาค 
ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด และ
ผูจัดการสาขาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 และภาคเหนือเมื่อวันที่ 
8 กันยายน 2557 

6. ธ.ก.ส. จัดทําคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติงานให  
ธ.ก.ส. สาขา และสวนงานท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัติ 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 

7. กําหนดประชุมซักซอมการปฏบิัติงานและ
อบรมการตรวจสอบคุณภาพขาว ใหแกพนักงานที่
เกี่ยวของในเขตพื้นที่ดําเนินงาน จํานวน 750 คน 
โดยแบงเปน 6 รุน ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม ถึง  

6100 ตอ 8452 
Email:  
baacstrategy@g
mail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ตอๆ ไป ตามความจาํเปนและ
ความเหมาะสมและขอทําความตก
ลงกับสํานักงบประมาณตาม
ขั้นตอนตอไป 

5 พฤศจิกายน 2557 
8. ขอความรวมมือ ฝสข. /สนจ. /สาขา  

ในพื้นท่ีประชาสัมพันธโครงการผานสถานี
วิทยุกระจายเสียง  หอกระจายขาว  และติดปาย
ประชาสัมพันธ ใหเกษตรกรทราบขอมูลโครงการฯ 
ผลการดําเนินงาน :  
 1. จายสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป 

ป 57/58 ได 79,444 ราย ปริมาณขาว 
474,975.14 ตัน จํานวนเงิน 6,731.90 ลานบาท 
 2. รับชําระสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป  

ป 57/58 ได ปริมาณขาว 201,854 ตัน จํานวน
เงิน 2,988.68 ลานบาท 
 3. คงเหลือสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป 

ป 57/58 ปริมาณขาว 264,121 ตัน จํานวน
เงิน 3,743.21 ลานบาท 

   27 ตุลาคม 
2558 

 

      1. เห็นชอบหลักเกณฑ
โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ขาวเปลือกนาป  ปการผลิต 
2558/59 ในเขตพื้นที่เปาหมาย
ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงิน
สินเชื่อ 26,740 ลานบาท โดย 
ธ.ก.ส. จายสินเชื่อชะลอการขาย
ผลิตผลแกเกษตรกรและสหกรณ
การเกษตร ซึ่งใชขาวเปลือกหอม

โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลอืกนาป   
ปการผลิต 2558/59 
การดําเนินการ :   
      1. ธ.ก.ส. ออกคําชี้แจงวิธีปฏิบัติโครงการ
สินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 
2558/59 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 
      2. ประชุมซักซอมโครงการแกพนักงาน ธ.ก.ส. 
ในพื้นท่ีเปาหมาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ระหวางวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2558 
      3. ธ.ก.ส. ไดทําการประชาสัมพันธโครงการ

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560  
จํานวน 86.5590  
ลานบาท 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

มะลิ และขาวเปลือกเหนียวเปน
หลักประกัน  จํานวนประมาณ 2 
ลานตันขาวเปลือก 
      2.  กําหนดวงเงินสินเชื่อตอ
ตันขาวเปลือกที่ความชื้นไมเกิน
รอยละ 15 สิ่งเจือปนไมเกินรอย
ละ 2 จําแนกตามชนิดและชั้น
คุณภาพขาวเปลือก ดังนี ้

      3. ระยะเวลาการเขารวม
โครงการ และการรับชําระคืน
เงินกู 
          (1) ระยะเวลาจายเงินกู
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2558 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 
2559 
          (2) กําหนดระยะเวลา
ชําระคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายใน 4 
เดือน นับถัดจากเดือนรับเงินกู 
          (3) ระยะเวลาโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
      4. กําหนดวงเงินกูรายละไม
เกิน 300,000 บาท ขึ้นอยูกับ
ปริมาณขาวเปลือก ชนิด และ

แกผูสื่อขาวทองถิ่นและประชาสมัพันธ จังหวัดใน
พื้นที่ดําเนินงานภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหวางวนัที่ 23 – 26 
พฤศจิกายน 2558 และจัดกิจกรรม Kick off 
เปดตัวโครงการที่ จ.สุรินทร 
      4. ธ.ก.ส. ไดแตงตั้งคณะกรรมการบรหิาร
โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป ป
การผลิต 2558/59 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2558 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 4 ชุด อยูใน
สวนกลาง 3 ชุด และระดับจังหวดั 1 ชุด โดยคณะ
กรรมการฯ ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2558  ประชุมครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  และประชุมครั้งที่
3/2558 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2558 
      5. ธ.ก.ส. ไดประชุมชี้แจงโครงการฯ แก
ประธานกรรมการและผูจัดการสหกรณการเกษตร
เพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.) ในพืน้ที่
ดําเนินงานภาคเหนือตอนบน จํานวน 150 คน 
และลงพื้นที่พบผูบริหาร สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 
(สนจ.)/สาขา จํานวน 11 สนจ. (เชียงใหม  
เชียงราย พะเยา รอยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร 
สกลนคร  กาฬสินธุ ขอนแกน สุรินทร และศรีสะเกษ) 
นอกจากนี้ ผูบริหารของ ธ.ก.ส. ไดชี้แจงโครงการ
แกประชาชนท่ัวไปทางสถานีโทรทศันชอง 11 

Baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

คุณภาพขาวเปลือก ที่นํามาเปน
หลักประกัน 
      5. หลักประกันการกูเงินใช
การรับรองรับผิดอยางลูกหนี้
รวมกันและขาวเปลือกของ
เกษตรกรที่อยูในยุงฉางเปน
หลักประกันเงินกู 
      6. ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และป
ตอๆ ไป ตามความจาํเปนและ
ความเหมาะสม และขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณตาม
ขั้นตอนตอไป 
 

ผลการดําเนินงาน : 
(ปดระบบการจายเงินกูตามโครงการแลว และ 
ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในรายท่ี ธ.ก.ส. 
ไดรับขึ้นทะเบียนไวแลว แตจายเงินกูไมทันตาม
กําหนดระยะเวลา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2559) ** ขอยุติการรายงาน ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2559 เปนตนไป ** 

ประเภท ราย ตัน ลานบาท 
เกษตรกร 74,343 467,843.09 5,803.74 
สหกรณ 42 76,927.74 1,105.74 
รวม 74,385 544,770.83 6,909.48 

ปญหาอุปสรรค :  
1. พฤติกรรมการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร

เปลี่ยนแปลงมาใชเครื่องจักรเก็บเกี่ยวแทน
แรงงานคน เนื่องจากปญหาขาดแคลนแรงงานและ
การเพาะปลูกที่ทําพรอมกัน หากเก็บเกี่ยวลาชาจะ
ทําใหขาวเปลือกเสยีหาย ขาวที่เกบ็เกี่ยวดวย
เครื่องจักรจะตองเก็บเกี่ยวในขณะที่ขาวยังไมแก
เต็มที่ จึงมีความชื้นสูง เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จมักจะขาย
ทันทีเพราะหากจะเก็บไวตองนํามาตากลด
ความชื้น ประกอบกับเกษตรกรมภีาระคาเก็บเกี่ยว 
บางรายแบงขาวขายบางสวน บางรายขายทั้งหมด 

2. เกษตรกรบางสวนขาดแคลนยุงฉางเก็บ
ขาวเปลือกและสถานที่ตากขาวเปลือก เนื่องจากท่ี
ผานมาเกษตรกรเขารวมโครงการรับจํานําโดยการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

จํานําประทวนสินคา ไมไดเก็บขาวเปลือกไวในยุง
ฉางของตนเอง จึงไมไดปรับปรุงซอมแซมยุงฉาง 
ซึ่งบางรายขายขาวไปแลวเพราะไมมีสถานที่เก็บ 

3. ปญหาขาดแคลนแรงงานและคาจางแรงงานมี
ราคาสูง สงผลใหคาใชจายในการเตรียมขาวขึ้นยุง
สูงขึ้น เกษตรกรเห็นวาไมคุมกับคาใชจายจึงไมเขา
รวมโครงการ 

4. การเขารวมโครงการของสหกรณการเกษตร ซึ่งจะ
ชวยแกปญหาใหเกษตรกรที่ขาดแคลนยุงฉางและไม
ตองการเสียเวลาและคาใชจายในการลดความชื้น 
ประสบปญหาคาจางแรงงานสูง และกระสอบปานซึ่ง
โครงการกาํหนดใหสหกรณใชเก็บขาวเปลือกเนื่องจาก
จะรักษาคุณภาพขาวเปลือกไดดี ลดความเสี่ยงดาน
คุณภาพขาวเปลือกมีราคาสูงและขาดแคลน ซึ่งทาง  
ธ.ก.ส. ไดกําหนดวิธีปฏิบัติและอนโุลมใหสหกรณ
การเกษตรใชถุงบรรจุขนาดใหญ (big bag) ได 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

26 ส.ค.57 1. เห็นชอบการดําเนินโครงการ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 
10,000 ลานบาท (สินเชื่อจาก ธ.
ก.ส. ) ระยะเวลา 1 ป กรอบวงเงิน
งบประมาณรวมที่ขอรับการ
สนับสนุน 350 ลานบาท 
(คาชดเชยดอกเบี้ย 300 ลานบาท 

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

1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 10,000 ลานบาท 
ผลการดําเนินงาน : สถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
และกลุมวิสาหกิจชุมชน  

1. แสดงความประสงคเขารวมโครงการ 
จํานวน 510 แหง วงเงินขอกู 5,055.45 ลาน

ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
145.4532 ลาน
บาท 
 

 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02 558 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

คาประกันวินาศภัยและบริหาร
โครงการ 50 ลานบาท ) 

2. เห็นชอบการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบัน
เกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 
ลานบาท (สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ) 
ระยะเวลา 10 ป ป 2558 - 
2567  กรอบวงเงินงบประมาณ
ตลอดโครงการจํานวน 1,088.25 
ลานบาท 

บาท 
2. อนุมัติเงินกู 380 แหง วงเงินท่ีอนุมัติ 

4,871.47 ลานบาท 
3. เบิกเงินกูแลว 366 แหง จายเงินกูสะสม 

5,891.37 ลานบาท  
4. ตนเงินกูคงเหลือ 157 แหง จํานวนเงิน 

1,727.61 ลานบาท 
2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร

แปรรูปยางพารา 5,000 ลานบาท 
ผลการดําเนินงาน : สหกรณการเกษตรกร กลุม
เกษตรกร 

1. ยื่นความประสงคขอเขารวมโครงการ 
253 แหง วงเงิน 5,064.22  ลานบาท 

2. อนุมัติเงินกูจํานวน 142 แหง วงเงิน
อนุมัติ 1,411.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
27.86 ของวงเงินท่ีสถาบันเกษตรกรแสดงความ
ประสงคขอกู 

3. เบิกเงินกูแลว 136 แหง จายเงินกูสะสม 
1,109.63 ลานบาท 

4. ตนเงินกูคงเหลือ 120 แหง จาํนวนเงิน 
935.58 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค :  

1. สถานการณราคายางยังไมจูงใจใหสถาบัน
เกษตรกรขอใชสินเชื่อ ประกอบกับความตองการ

- ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 
2559 จํานวน 
132.3967 ลานบาท 
- ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 
58.9203 ลานบาท 

6100 ตอ 8452 
Email:  
Baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ยางพาราของจีนลดลงตามสถานการณการชะลอ
ตัวของเศรษฐกจิจีน รวมถึงความตองการใชยางพารา
ในอุตสาหกรรมยานยนตก็ลดลงดวยเชนกัน 

2. สถาบันเกษตรกรสวนใหญไมมีความพรอมในการ
กอสรางโรงงานแปรรูป เพราะพื้นที่ขอตั้งโรงงานสวน
ใหญอยูในพื้นที่ของสวนราชการหรือสาธารณะ ซึ่ง
อุตสาหกรรมจังหวัดไมอนญุาตใหตั้งโรงงาน 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 

1 ต.ค.57 
 

   1. รัฐบาลมีมติเห็นชอบและ
อนุมัติการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได
ใหแกผูมีรายไดนอย เพื่อเปน
มาตรการสนับสนุนและชวยเหลือ
เกษตรกร เพิ่มเตมิจากมาตรการ
ความชวยเหลือของ คสช. 
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนดานรายได เพิ่มกําลังซื้อ 
และกระตุนการใชจายภาค
ครัวเรือนใหกับเกษตรกรผูปลูก
ขาว จํานวน 3.4 ลานครัวเรือน 
วงเงินงบประมาณไมเกิน 
45,000 ลานบาท โดย
มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณการเกษตรและ
กระทรวงการคลงั โดย ธ.ก.ส. 
ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงิน

มาตรการเพิม่รายไดใหแกผูมีรายไดนอย(4) 
ผลการดําเนินงาน :  
   1. คณะกรรมการธนาคารมีมตเิห็นชอบวงเงินที่
จายใหเกษตรกร จํานวน 40,096.25 ลานบาท 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดย
ใชเงินทุน ธ.ก.ส. สนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการโดยคิดตนทุนเงินเพื่อขอชดเชยจาก
รัฐบาลในอัตรา FDR+1 
   2. ไดมีการแจงใหพนักงาน ธ.ก.ส. ศึกษาขอมูล 
ขั้นตอนเพื่อทราบแนวทางมาตรการเพิ่มรายได
ใหแกผูมีรายไดนอย ในสวนที่เกีย่วของกับ
เกษตรกรตามที่รัฐบาลเห็นชอบตามบันทึกที่ ฝนร/
83262 ลว. 3 ตลุาคม 2557 
   3. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ธ.ก.ส. ไดจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมีรายได
นอย และจัดทําระบบฯ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสาขา 

- ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
39,934.2606  
ลานบาท 
- ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 
423.7204 ลาน
บาท 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ฝากเกษตรกร ตั้งแตวันท่ี 20 
ตุลาคม 2557 เปนตนไป 
   2. เริ่มดําเนินการโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากเกษตรกรที่ไดรับ
ความชวยเหลือตามมาตรการฯ 
ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2557 
   3. ให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และป
ตอๆ ไป ตามความจําเปนและความ
เหมาะสมและขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณตามขั้นตอนตอไป 

   4. ธ.ก.ส. ไดจัดทําคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติงาน
ตามมาตรการเพิ่มรายไดใหแกผูมรีายไดนอย เพื่อ
ถือใชและกําหนดแนวทางเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 
   5. ไดออกบันทึกซักซอมสาขาเมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2559 ใหตรวจสอบสถานะเกษตรกร
เพื่อดําเนินการโอนเงินตามมาตรการฯ กรณีราย
ตกคาง (รอบสุดทาย) ซึ่งคาดวาจะดําเนินการได
เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2559  โดยจะ
ประมวลผลสรุปขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการโอนเงิน 
และรายที่คงเหลือไมสามารถโอนเงินใหได สงคืน
กรมสงเสริมการเกษตรตอไป 
ผลการดําเนินงาน :  
** ขอยุติการรายงานตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 
เปนตนไป ** 

- ธ.ก.ส. ไดรับขอมลูจากกรมสงเสริมการเกษตร 
จํานวน 3,636,634 ราย พื้นที่ 39.539 ลานไร 
จํานวนเงิน 39,538.64 ลานบาท 

- ธ.ก.ส. จายเงินใหเกษตรกรชาวนา จํานวน 
3,632,397 ราย  พื้นที่ 39.510 ลานไร 
จํานวนเงิน 39,509.70  ลานบาท 

 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

21 ต.ค.57    1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
การดําเนินงาน โครงการชดเชย
รายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 
   2. ใหจายเงินชดเชยรายได
ใหแกเกษตรกรตามพื้นท่ีสวนยาง
เปดกรีดที่ตั้งอยูในที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิ์โดยชวยเหลือแกครัวเรือนที่มี
พื้นที่สวนยางเปดกรดีไมเกิน 15 
ไร อัตราไรละ 1,000 บาทตอไร 
และครัวเรือนที่มสีวนยางเปดกรีด
เกิน 15 ไร  อัตราไรละ 1,000 
บาทตอไร หรือไมเกินครัวเรือนละ 
15,000 บาท 
   3. วงเงินที่รัฐรับภาระรวม 
8,453.99 ลานบาท แยกเปน
วงเงินชดเชยเกษตรกร 8,200 
ลานบาท (ใชเงินทุน ธ.ก.ส. โดย
คิดตนทุนในอัตรา FDR+1 และให  
ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลเพื่อชําระคืนตนเงินจาก
การดําเนินโครงการ) และ

โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง (4) 
ผลการดําเนินงาน : 
   1. คณะกรรมการธนาคารมีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
เห็นชอบวงเงินที่จายใหเกษตรกรตามโครงการ
ชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 
8,200 ลานบาท โดยใชเงินทุน ธ.ก.ส. สนับสนุน
โครงการโดยคิดตนทุนเงินเพื่อขอชดเชยจากรัฐบาล
ในอัตรา FDR+1เปนเงิน 253.99 ลานบาท 
   2. ธ.ก.ส. สงคําชี้แจงและวิธีปฏบิัติงานตาม
โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
เพื่อถือใชและกําหนดแนวทางเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน พรอมทั้งไดจัดตั้งศูนยปฏบิัติการ และ
จัดทําระบบโครงการชดเชยรายไดใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขา 
   3. เปดตัวโครงการ และนํารองจายเงิน
ชวยเหลือชาวสวนยาง 6 จังหวัดในเขตภาคใต เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 
   4. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ไดมีมติใหความ
เห็นชอบให ธ.ก.ส. ขยายระยะเวลาการดําเนิน
โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยางจาก
เดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เปนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยใชเงินทุน ธ.ก.ส. 
สํารองจายไปกอน ในวงเงิน 219 ลานบาท และขอ

- ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
7,899.4620 ลาน
บาท 
- ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 
562.8961 ลาน
บาท 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

คาชดเชยดอกเบี้ย ธ.ก.ส. และคา
บริหารจัดการของหนวยงานที่
รับผิดชอบจํานวน 253.99 ลาน
บาท วงเงินใชจายปแรก 253.99 
ลานบาท 

จัดสรรงบประมาณเพื่อชําระคืน จาํนวน 234.56 
ลานบาท 
ผลการดําเนินงาน : (โครงการสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และไดมีบันทึกแจงสาขาในพื้นท่ี
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อปดโครงการ 
(ปดระบบเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559)  ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบขอมูลเพื่อโอน
เงินรอบสุดทายใหเกษตรกรในรายที่มีความผิดปกติ 
เชน รายชื่อไมตรงกับบัตรประชาชน หรือยังไมมี
บัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. หรือไดรับเงินโอนแลวแต
แยงวาไดรับเงินไมครบตามสิทธิ์ เปนตน หลังจาก
นัน้จะตรวจสอบและประมวลผลสรุปขอมูล
เกษตรกรที่ไดรับการโอนเงิน และรายที่คงเหลือไม
สามารถโอนเงินใหได สงคืนกรมสงเสริมการเกษตร 
ตอไป โดยคาดวาจะดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2559) *** ขอยุตกิารรายงาน
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป *** 
      1. ธ.ก.ส. ไดรับขอมลูจากกรมสงเสริม
การเกษตร จํานวน 823,344 ราย พื้นที่ 8.305 
ลานไร จํานวนเงิน 8,305.22 ลานบาท 
      2. ธ.ก.ส. จายเงินใหเกษตรกรชาวสวนยาง 
จํานวน 821,227 ราย จํานวน 8.288 ลานไร 
จํานวนเงิน 8,287.93 ลานบาท 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 

21 ตุลาคม 
2557 
 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการ
ดําเนินงาน โครงการชดเชยรายไดแก
เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
2557 
2. ใชเงินทุน ธ.ก.ส. เพื่อรับซื้อยางใน
ราคาชี้นําตลาดสูราคาเปาหมายที่ 60 
บาท/ก.ก. (ยางแผนรมควัน ชั้น 3 ) 
โดย ธ.ก.ส. จายเงินใหกับ อ.ส.ย. เพื่อใช
เปน 
มูลภัณฑกันชนในการซื้อยางพารา 
วงเงินสินเชื่อ 6,000 ลานบาท รวม
ระยะเวลา 18 เดือน โดยรัฐบาลชดเชย
ตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1
ในวงเงินรวมจํานวน 270 ลานบาท (ป 
2558 จํานวน 180 ลานบาท และป 
2559 จํานวน 90 ลานบาท 
กระทรวงการคลังค้ําประกันเงินที่ ธ.
ก.ส. สํารองจายทั้งหมด  
3. ให ธ.ก.ส. แยกบัญชีออกจากการ
ดําเนินงานปกติ เปนการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐ (Public Service 
Account : PSA) 

โครงการสรางมูลภัณฑกันชนเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง (4) 
*** ขอยุติการรายงานต้ังแตเดือนสิงหาคม 
2559 เปนตนไป *** 
การดําเนินงาน :  
1. คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งท่ี 

16/2557 วันที่ 27 ต.ค. 2557 มีมติให ธ.ก.ส.
เขารวมโครงการ 
2. ธ.ก.ส.และ อ.ส.ย.ไดลงนามในสัญญากูเงินเมื่อ

วันที่ 30 ต.ค. 2557 วงเงิน 6,000 ลานบาท 
กําหนดชําระคืนเสร็จสิ้น 30 เม.ย.2559 
3. กระทรวงการคลังไดลงนามในสัญญาค้ํา

ประกันเลขที่ 34/2557 เมื่อวันที่ 6 พ.ย.255 
4. ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 

คณะกรรมการธนาคารอนุมัติเงินกูให อ.ส.ย.
จํานวน 6,000 ลานบาท  อ.ส.ย. ไดลงนามใน
สัญญากูเงินเมื่อวันที่ 25 กุมภาพนัธ 2558 รวม
เปนเงิน 12,000 ลานบาท 
5. พรบ. การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 

มีผลบังคับใช จึงทําใหมีการยุบ องคการสวนยาง 
(อ.ส.ย.)  สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง 
(สกย.) และสถาบันวิจัยยางบางสวนไปเปน การ
ยางแหงประเทศไทย (กยท.) และไดโอนทรัพยสิน
และหนี้สินจากสวนงานเดิมไปใหสวนงานใหม (โอน 
อ.ส.ย. ไปให กยท.) ซึ่งไดเบิกเงินกูจาก ธ.ก.ส. ไปแลว

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559จํานวน 
95.2474  
ลานบาท 
 
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 
194.4145  
ลานบาท 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

4. คาใชจายของ อ.ส.ย. ในการบริหาร
จัดการโครงการอยูที่รอยละ 2.25 
ของวงเงินกูที่ใชจายจริงในวงเงินไม
เกิน 202 ลานบาท แยกเปนคาใชจาย
ป 2558 จํานวน 135 ลานบาท และ
ป 2559 จํานวน 67.5ลานบาท 
5. วงเงินที่รัฐรับภาระรวม 432 ลาน
บาท วงเงินใชจายปแรกรวมจํานวน 
315 ลานบาท  ทั้งนี้ใหสํานัก
งบประมาณชดเชยการขาดทุนกรณี
ดําเนินโครงการประสบภาวะการ
ขาดทุน เนื่องจากเปนการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐ (Public Service 
Account : PSA) 

จํานวนเงิน 9,600 ลานบาท และ ณ ปจจุบัน
กลายเปนหนี้คางชําระ 

  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

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยาง
รายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม(4) 
  1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ไดมีมติการประชุมครั้ง
ที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 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

- ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน  
95.0625 ลานบาท 
- ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน  
632.5982 ลาน

นายนพดล  
นามสกุล :  
ศรีสรรค 
ตําแหนง 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ตนเอง และตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มรายได วงเงินสินเชื่อเปนไป
ตามแผนการผลิตของเกษตรกร 
ครัวเรือนละไมเกิน 100,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป 
เปาหมายเกษตรกร 100,000 ครัวเรือน 
      3. ใชสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จํานวน 
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) 

อัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2559 
- 2562) เปนเงิน 600 ลานบาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะ
จายชดเชยดอกเบีย้ใหกับ ธ.ก.ส. ตามวงเงินและ
ระยะเวลากูของเกษตรกรตามภาระที่เกิดขึ้นจริง 
  2. ประชาสัมพันธโครงการ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ธ.ก.ส.  สํานักงานสงเคราะหการทํา
สวนยาง (สกย.) และสภาเกษตรกร และรับสมัคร
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
เกษตรกรที่ไดรับอนมุัติสินเชื่อ 
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. จายสนิเชื่อแก
เกษตรกร จํานวน 130,672 ราย เปนเงิน 
11,911.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.41 
ของวงเงินสินเชื่อ 15,000 ลานบาท 

 

 

 

บาท โทร. 02-
5586100 ตอ 
6296 
Email:  
baacstrategy@g
mail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  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 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 

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
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
ซักซอมการดําเนินงานตามที่ไดประชุมหารือ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกับกรมการ
คาภายในและผูแทนเกษตรกร เมือ่วันที่ 11 
มีนาคม 2558 
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. จายสินเชื่อใหเกษตรกร 
482 ราย จํานวนเงิน 18.70 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค :   
  1. มีเกษตรกรบางสวนขดุมันสําปะหลังขายกอน
เริ่มโครงการทําใหไมสามารถเขารวมโครงการได 
  2. ราคาหัวมันสําปะหลังสดในชวงดําเนิน

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
0.1088 ลานบาท 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

6 เดือน (เริ่มธันวาคม 2557 แต
ไมเกินกันยายน 2558) วงเงินกู
รายละไมเกิน 50,000 บาท 
เปาหมายเกษตรกรจํานวน 
500,000 ราย วงเงินกู 
25,000 ลานบาท 
   3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อ
แกเกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย  
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นดวย 

โครงการราคาเฉลี่ย 2.20 บาท/กก. ซึ่งเปนราคาที่
เกษตรกรพอใจและอยูได จึงตัดสนิใจไมเขารวม
โครงการ 

  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 และเสนอ

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 และไดรับชําระหนี้
เสร็จสิ้นแลว 
ปญหาอุปสรรค :  
  1. ขั้นตอนการจายเงินกูตองผานคณะอนุกรรมการ

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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ตามรายจายจริงที่เกิดขึ้นตอไป  
   2. วงเงินชดเชย 100 ลาน
บาท โดยสหกรณการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการคา 
และผูแปรรูปมันสําปะหลัง ขอกู
เงินจากธนาคารพาณิชยหรือ ธ.
ก.ส. ตามหลักเกณฑปกติ 
ระยะเวลาการจายเงินกูตั้งแต
ธันวาคม 2557 – มีนาคม 
2558 เพื่อเพิ่มสภาพคลองใน
การรวบรวมรับซื้อมันสําปะหลัง
จากเกษตรกรเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐ
ชดเชยดอกเบี้ยใหเกษตรกรใน
อัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา
ไมเกิน 4 เดือน (เริ่มธันวาคม 
2557 แตไมเกินกรกฎาคม 
2558) วงเงินกู 10,000 ลาน
บาท โดยกําหนดกรอบวงเงินกู
สําหรับผูประกอบการขนาดเล็ก
วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ขนาด
กลางวงเงินไมเกิน 10ลานบาท 
และขนาดใหญวงเงินไมเกิน 20 
ลานบาท ทั้งนี้ผูประสงคขอรับการ

จังหวัดและตองอนุมัติที่กรมการคาภายใน 
  2. การประชาสัมพันธโครงการลาชาไมทั่วถึง 
  3. สหกรณสวนใหญมีเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอ 
  4. ราคามันฯโดยเฉลี่ยไมตกต่ํามากทําใหผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ชดเชยจะตองทําแผนการรวบรวม
และเสนอขอรับจัดสรรวงเงินกูจาก
ธนาคารพาณิชย หรือ ธ.ก.ส. 
   3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อแก
เกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย  
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทีเ่กิดขึ้นดวย 

  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. 

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 

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
13.1874 ลานบาท 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ตามหลักเกณฑปกติ ระยะเวลา
จายเงินกูตั้งแตมกราคม – 
ธันวาคม 2558 เพื่อพัฒนาการ
เพาะปลูกใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น 
ซึ่งจะทําใหตนทุนเฉลีย่ของ
เกษตรกรลดลง โดยภาครัฐชดเชย
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 

มีนาคม 2558 
ผลการดําเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแลว 
2,480 ราย จํานวน 293.37 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค : 
  1. การเพาะปลูกมันสําปะหลังในระบบน้ําหยด 
เปนเรื่องใหมและใชเงินทุนสูง เกษตรกรสวนใหญ
ไมมีความรูและประสบการณ ทําใหไมมั่นใจหาก
ลงทุนเพาะปลูกดวยระบบน้ําหยดแลวจะสามารถ
ชวยใหผลผลิตมีคุณภาพหรือไดผลผลิตมากกวา
การเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน 
ซึ่งเปนการปลูกตามฤดูกาล อาศัยแหลงน้ําธรรมชาติ
หรือน้ําฝนเปนหลัก ทําใหมีคาใชจายไมมากนัก 
  2. ในบางพื้นที่มีแหลงน้ําไมเพียงพอท่ีจะใชใน
ระบบน้ําหยดไดตลอดฤดูกาลผลิต ทําใหการลงทุน
วางระบบน้ําไมคุมคา 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2 ธันวาคม 
2557 
 

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

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การแปรรูปมันสําปะหลัง (4) 
   คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 
18/2557 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 มีมติให ธ.
ก.ส.เขารวมโครงการเพื่อสนับสนนุสินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนแกสหกรณการเกษตร วสิาหกิจชุมชนและ
ผูประกอบการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการรวบรวมและแปรรูปมัน

 นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

การดําเนินงานของภาครัฐ วงเงิน 
5 ลานบาท สําหรับคาชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรการระยะ
สั้นและระยะปานกลาง จํานวน 
2,755 ลานบาท ให ธ.ก.ส. เปน
ผูดําเนินการปลอยสินเชื่อ และ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปตามรายจายจริงที่เกิดขึ้น
ตอไป  
   2. วงเงินชดเชย 900 ลาน
บาท โดยสหกรณการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการคา 
และผูแปรรูปมันสําปะหลัง กูยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย หรือ  
ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑปกติ 
ระยะเวลากูเงินตั้งแตมกราคม 
2558 – ธันวาคม 2558 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมแปรรูป
และจัดเก็บ (เชน เครื่องมือ
เครื่องจักร ลานตาก เครื่องอบ 
คลังเก็บ และอื่นๆ) โดยรัฐชดเชย
ดอกเบี้ยแทนผูกูในอัตรารอยละ 3 
ตอป ระยะเวลาไมเกิน 24 เดือน 
(เริ่มมกราคม 2558 แตไมเกิน

สําปะหลัง ระยะเวลาโครงการจายเงินกูไมเกิน 31 
ธันวาคม 2558 
ผลการดําเนินงาน : ปจจุบันยังไมมีการจายสินเชื่อ 
ปญหาอุปสรรค :  
  1. ขั้นตอนการจายเงินกูตองผาน
คณะอนุกรรมการจังหวัดและตองอนุมัติที่กรมการ
คาภายใน 
  2. การประชาสัมพันธโครงการลาชาไมทั่วถึง 
  3. การลงทุนตองขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) 

สหกรณการเกษตร 
02-5586100 
ตอ 6296 
baacstrategy@g
mail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ธันวาคม 2560) วงเงินกู 
15,000 ลานบาท กําหนดกรอบ
วงเงินสําหรับผูประกอบการขนาด
เล็กวงเงินไมเกิน  5 ลานบาท 
ขนาดกลางวงเงินไมเกิน 10 ลาน
บาท และขนาดใหญวงเงินไมเกิน 
20 ลานบาท ทั้งนี้ ผูประสงค
ขอรับการชดเชยจะตองจัดทํา
แผนการรวบรวมและเสนอขอรับ
จัดสรรวงเงินจากธนาคารพาณิชย 
หรือ ธ.ก.ส. 
   3. ในการดําเนินการใหสินเชื่อแก
เกษตรกรและผูประกอบการตาม
มาตรการใหกระทรวงการคลัง โดย 
ธ.ก.ส. ใหความสําคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดวย 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

16 
ธันวาคม   
2557 
 

   1.คณะรัฐมนตรีทราบและ
เห็นชอบการขยายระยะเวลา
มาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจภาคใตตามที่
กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2557  
   2.เพื่อเปนการลดผลกระทบกับ
ลูกคา ธ.ก.ส. ในพื้นท่ี 3 จังหวัด

การดําเนินงานตามมาตรการสินเชื่อผอนปรน 
(Soft Loan) ลูกคา ธ.ก.ส. 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (4) 
  1. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 
18/2557 เมื่อวันที่ 29 ธนัวาคม 2557 มีมติให
ความเห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินการใหความ
ชวยเหลือในมาตรการพักชําระหนี้ลูกคา ธ.ก.ส. 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ปตตานี ยะลา และ

- ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จํานวน 
582.1366 ลาน
บาท 
- ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ชายแดนภาคใต จึงใหดําเนินการ
มาตรการพกัชําระหนีลู้กคา ธ.ก.ส. 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใน
สวนของเงินตนไมเกิน 200,000 
บาท กําหนดใหมีการพักชําระหนี้
เปนระยะเวลา 3 ป 3 เดือน เริม่
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
   3.รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใหกับ  
ธ.ก.ส. แทนลูกคา ธ.ก.ส. ในอัตรา 
MRR - 1.50 (ปจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ย MRR เทากับรอยละ 7) 
สวนดอกเบี้ยของตนเงินท่ีเกินกวา 
200,000 บาท ลูกคาเปนผู
รับภาระดอกเบี้ยเอง 
   4.งบประมาณสําหรับมาตรการ
พักหนี้เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 
วงเงินปละ 330 ลานบาท 
ระยะเวลา 3 ป 3 เดือน เปน
วงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,072.5
ลานบาท โดยให ธ.ก.ส. เปนผู
ขอรับการจัดสรรงบประมาณและ
ใหเบิกจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

นราธิวาส ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2557 ระยะเวลา 3 ป 3 เดือน เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 และใหดําเนินการความชวยเหลือ
ตามมาตรการผอนปรน (Soft Loan) แกลูกคาใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในวงเงิน 
1,500,005,350 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  2.ประชุมชี้แจงซักซอมการดําเนนิงานแก
ผูบริหารและพนักงานผูปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 
  3. ธ.ก.ส. สงคําชี้แจงวิธีปฏิบัติ เรื่องมาตรการ
สินเชื่อผอนปรน (soft loan) ลูกคา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตใหผูปฏิบัติในพื้นที่ เมื่อวันท่ี 29 
มกราคม 2558 และคําชี้แจงวิธีปฏิบัติ มาตรการ
พักชําระหนี้ลูกคา ธ.ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ใหพื้นท่ีที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 
ผลการดําเนินงาน :   ลูกคาเขารวมมาตรการพัก
ชําระหนี้ลูกคา ธ.ก.ส. 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
จํานวน 60,389 ราย จํานวน 71,866  สัญญา 
จํานวนเงินสินเชื่อ 5,031.96 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 83.87 ของวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ มี
เกษตรกรออกจากโครงการรอยละ 5.57 
เนื่องจากชําระหนี้ไดกอนสิ้นสุดโครงการ 

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จํานวน 
275.5403  
ลานบาท 

02-5586100 
ตอ 6296 
Baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

16 
ธันวาคม  
2557 
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลามาตรการสําหรับเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคใต ตาม
มาตรการสินเชื่อผอนปรน เพื่อให
ความชวยเหลือทางการเงินแก
ผูประกอบการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทั้งรายเดิม และ
รายใหม ออกไปอีก 3 ป เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 

การดําเนินงานตามมาตรการสินเชื่อผอนปรน (Soft 
Loan) ลูกคา ธ.ก.ส. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (4) 
  1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 18/2557 ใน
คราวประชุมวันที่ 29 ธันวาคม 2557 มีมติให
ความเห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินการตามมาตรการ
สินเชื่อผอนปรน โดยอนุมัติวงเงินกูยืมจากธนาคาร
ออมสิน จํานวน  1,500.005 ลานบาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย 0.01 ตอป เพื่อใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกผูประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ทั้งรายเดิม และรายใหม โดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 1.50 ตอป 
  2. ธ.ก.ส.ประชุมช้ีแจงซักซอมการดําเนินงาน
ใหแกผูบริหารและพนักงานผูปฏิบัติในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 
  3. ธ.ก.ส. สงคําชี้แจงวิธีปฏิบัติ เรื่องมาตรการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ตามมาตรการสินเชื่อผอน
ปรน ใหผูปฏิบัติในพื้นที่ ตามบันทกึที่ ฝนร/8266 
ลงวันที ่29 มกราคม 2558 
ผลการดําเนินงาน 
  - ป พ.ศ. 2558 (ตั้งแต 22 มกราคม 2558 – 
27 พฤศจิกายน 2558) จายสินเช่ือผอนปรน 
(Soft loan) 841 ราย จํานวน 1,114 สัญญา 
จํานวนเงิน 1,255.912 ลานบาท 
  - ป พ.ศ. 2559 (ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 

 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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559) จายสินเชื่อ
ผอนปรน (Soft loan) 840 ราย จํานวน 1,125 
สัญญา จํานวนเงิน 1,382.326 ลานบาท 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

31 มีนาคม 
2558 
 

  1.เห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนิน
โครงการแกไขปญหาหนีส้ิน
เกษตรกรรายยอยผานระบบ ธ.ก.ส. 
โดยมีเปาหมายในการลดภาระหนีใ้ห
เกษตรกรจํานวน  818,000 ราย  
มี 3 โครงการยอย ไดแก 
   1.1 โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน 
       กลุมเปาหมาย เกษตรกรราย
ยอยทีไ่มมีศักยภาพ หรือมีเหตุ
ผิดปกติ  เชน เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
เจ็บปวยเรื้อรัง และมีปญหาสุขภาพ
จนไมสามารถประกอบอาชีพได 
ประมาณ 28,000 ราย หนี้สิน
ประมาณ 4,000 ลานบาท  
   1.2 โครงการปรับโครงสรางหนี ้
       กลุมเปาหมาย เปนเกษตรกร
รายยอยทีม่ีศักยภาพต่ํา ทีผ่านการ
ประเมินศักยภาพแลว  ปรากฏวายัง
มีความสามารถในการประกอบอาชพี
แตมีปญหาในการชําระหนี้จากเหตุ
สุจริต จําเปนและเปนภาระหนัก 

โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรรายยอย
ผานระบบ ธ.ก.ส. (4) 
(ขอยุติการรายงานโครงการนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2559 เปนตนไป) 
ผลการดําเนินการ : 
   ในคราวประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 
3/2558 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2558 
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ไดมีมติใหความเห็นชอบให 
ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการแกไขปญหาหนี้สินของ
เกษตรกรรายยอยผานระบบ ธ.ก.ส. ซึ่ง
คณะรัฐมนตรไีดมีมติเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2558 เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรลูกคา
ที่ประสบปญหาการชําระหนี้เนื่องจากเหตุผิดปกติ
ของเกษตรกรลูกคา ภาวะเศรษฐกจิ ภัยธรรมชาติ 
และราคาผลผลิตตกต่ํา รายละไมเกิน 500,000 
บาท จํานวน 818,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 
50,000 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 
2559 ประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก 
โครงการปลดเปลื้องหนี้สินใหแกเกษตรกรรายยอย
ที่ไมมีศักยภาพ หรือมเีหตุผิดปกติ โครงการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยที่มี

ธ.ก.ส. รับผิดชอบ
งบประมาณและ
คาใชจายตางๆ ที่
เกิดขึ้น 

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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ประมาณ 340,000 ราย หนี้สิน
ประมาณ 48,000 ลานบาท 
   1.3 โครงการขยายเวลาชาํระหนี ้
       กลุมเปาหมาย เปนเกษตรกร
รายยอยที่มีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ แตไดรับผลกระทบจากการงด
ทํานาปรัง และราคายางพาราตกต่ํา 
ประมาณ 450,000 ราย หนี้สิน
ประมาณ 64,000 ลานบาท 
  2. ระยะเวลาดําเนนิการ  ตั้งแต 1 
เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 
2559 โดยใชขอมูลลูกหนี้ ที่ ธ.ก.ส. 
สํารวจ ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 
  3. สามารถดําเนินโครงการ ฯ ได
โดยใชกฎกระทรวง ฉบบัที่ 186 
(พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการ
จําหนายหนี้สูญจากบญัชีลกูหนี้  
และระเบยีบขอบังคับภายใน ธ.ก.ส. 
 

ศักยภาพต่ํา และโครงการขยายระยะเวลาชําระหนี้
ใหแกเกษตรกรรายยอยทีม่ีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ แตไดรับผลกระทบจากการงดทํา
นาปรัง และราคายางพาราตกต่ํา 
  1. โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน 
เปาหมายตามมติ ครม. จํานวน 28,000 ราย 
ปลดเปลื้องหนี้สิน 4,000 ลานบาท หลังจากไดทํา
การคัดกรองแลวมีลูกคาเปาหมายจํานวน 
26,452 ราย คิดเปนจํานวนเงิน 2,173.66 
ลานบาท ผลการดําเนินงานไดดําเนินการปลด
เปลื้องหนี้ใหลูกคา 28,643 ราย หรือคิดเปนรอย
ละ 108.28 ของจํานวนลูกคาเปาหมายที่ผาน
การคัดกรอง และคิดเปนจํานวนเงนิ 2,289.86 
ลานบาท 
  2. โครงการปรับโครงสรางหนี ้
เปาหมายตามมติ ครม. จํานวน 340,000 ราย 
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ 48,000 ลานบาท และให
เงินกูฟนฟูการผลิตรายละไมเกิน 50,000 บาท 
วงเงินกู 15,000 ลานบาท หลังจากไดทําการคัด
กรองแลว มีลูกคาเปาหมายจํานวน 259,825 
ราย คิดเปนจํานวนเงิน 42,207.03 ลานบาท 
ผลการดําเนินงานไดดําเนินการปรบัโครงสรางหนี้
ใหลูกคา 257,748 ราย หรือคิดเปนรอยละ 
99.20 ของจํานวนลูกคาเปาหมายที่ผานการคัด
กรอง และคิดเปนจํานวนเงิน 42,105.17 ลาน



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

บาท รวมทั้งจายสินเชื่อเพื่อฟนฟูการผลิต 113 
ราย จํานวนเงิน 3.799 ลานบาท 
  3. โครงการขยายเวลาชําระหน้ี 
เปาหมายตามมติ ครม.จํานวน 450,000 ราย 
จํานวนเงิน 64,000 ลานบาท และใหเงินกูฟนฟู
การผลิตรายละไมเกิน 100,000 บาท วงเงินกู 
35,000 ลานบาท หลังจากไดทําการคัดกรองแลว
มีลูกคาเปาหมายจํานวน 456,685 ราย คิดเปน
จํานวนเงิน 63,982.07 ลานบาท  ผลการ
ดําเนินงานไดดําเนินการขยายเวลาชําระหนี้ให
ลูกคา 455,651 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.78 
ของจํานวนลูกคาเปาหมายที่ผานการคัดกรอง และ
คิดเปนจํานวนเงิน 63,766.87 ลานบาท รวมทั้ง
การจายสินเชื่อเพื่อฟนฟูการผลิต 342,505 ราย 
จํานวนเงิน 75,568.489 ลานบาท 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

28 
เมษายน 
2558 
 

  1.คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  
มีมติ เห็นชอบใหดําเนินงาน
โครงการประกันภยัขาวนาป  
ป 2558 
  2.กําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณจํานวน 476.48 
ลานบาท เพื่ออุดหนุนคาเบี้ย
ประกันภัยแกเกษตรกร โดยใชงบ

โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2558 (4) 
  1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติการประชุมครั้งท่ี 
4/2558วันที่ 27 เมษายน 2558 เห็นชอบให
ธนาคารสมทบคาเบี้ยประกันภัยในสวนที่เกษตรกร
ตองชําระอัตราไรละ 10 บาทเทากันทุกพ้ืนที่ความ
เสี่ยง (เฉพาะผูเอาประกันภยัทีเ่ปนเกษตรกรลูกคา 
ธ.ก.ส.)  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
การจัดการความเสี่ยงดานการผลิตแกเกษตรกรลูกคา 
  2. สื่อสารใหผูบริหาร สนจ./สาขาระหวางเดือน

ใชงบฯรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
2558 ที่เหลือจํานวน 
208.47 ลานบาท 
และ ธ.ก.ส. สํารอง
จายกอน 268.01 
ลานบาท และจะขอ
จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มในปงบประมาณ 

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกล
ยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
02-5586100 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ฯรายจายประจําปงบประมาณ 
2558 ที่เหลือจํานวน 208.47 
ลานบาท และธ.ก.ส. สํารองจาย
กอน 268.01 ลานบาท โดยให 
ธ.ก.ส. ตั้งงบประมาณขอเบิกในป
ถัดไปเพื่อชดเชยเงินตนและอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตรา FDR+1 
  3.ใหกรมสงเสริมการเกษตร 
ประสานงานกับสมาคมประกัน
วินาศภัย  ธ.ก.ส. และกรมปองกัน
บรรเทาสาธรณภยั ดําเนินการ
เชื่อมโยงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินโครงการฯ 

เมษายนถึงพฤษภาคม 2558 เพื่อผูบริหารและ
ผูปฎิบัติงานในพื้นที่ทราบเปนนโยบายสําคัญในการ
ดําเนินงานปบัญชี 2558 จํานวน 12 ครั้ง ไดแก 
     2.1 การประชุม Agenda แก ฝสข.ทั้ง 9 ภาค และ
สงขอความผานโทรศัพทมือถือใหผูบริหารทุกคนทราบ  
     2.2 รวมประชุมผูบริหารระดบั สนจ. ซักซอม
ให สนจ./สาขาการดําเนินโครงการ จํานวน 3 สนจ. 
  3. ธ.ก.ส. สงคําชี้แจงวิธีปฏิบัติให สนจ./สาขา ใน
พื้นที่ตามบันทึกท่ี ฝนร/34690 ลงวันที่ 30 
เมษายน 2558 
  4. จัดงานเปดตัวโครงการฯโดยมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง(นายสมหมาย ภาษี) เปน
ประธานเปดงาน ณ โรงเรียนอางทองปทมโรจน
วิทยาคม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  
  5. จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “บูรณาการประกนัภัย
พืชผลการเกษตรของไทย” เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 
2558 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัย
ทางการเกษตรของประเทศไทยโดยศึกษาขอมูลจาก
การทําประกันของตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน : พื้นที่เปาหมาย 2.0 ลานไร  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เกษตรกรทํา
ประกันภัยฯ  92,062 ราย พื้นที่ 1,512,075.50 ไร 
คิดเปน รอยละ 75.60 ของพื้นที่เปาหมาย 
 

2560 ตอ 6296 
Baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
การสรางความมั่นคงใน
อาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร   

1 กันยายน 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1. เห็นชอบมาตรการสงเสรมิ
ความเปนอยูของประชาชนผูมี
รายไดนอยเพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนในระดับชุมชนและ
กระจายความเจริญเติบโตไปยัง
พื้นที่ตางๆ ท่ัวประเทศ โดย
มอบหมายให ธ.ก.ส. และธนาคาร
ออมสิน สนับสนุนสินเชื่อกองทุน 
ระดับดีมาก (A) และระดับดี (B) 
กองทุนฯ ละไมเกิน 1 ลานบาท  
มีเงื่อนไขไมใหกองทุนฯ 
Refinance หนี้เดิม 
      2. กําหนดใหกองทุนให
สินเชื่อกับสมาชิกปที่ 1-2 ใน
อัตราดอกเบี้ยรอยละศูนยตอป 
และปที่ 3-7 ในอัตราดอกเบี้ย
เทากับตนทุนทางการเงิน 
(Financing Cost) บวกดวย 
รอยละ 1 ตอป  
      3. วงเงินสินเชื่อตาม
โครงการ 60,000 ลานบาท 
ประกอบดวย วงเงินจากธนาคาร
ออมสิน 30,000 ลานบาท และ
จาก ธ.ก.ส. 30,000 ลานบาท 
กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูให

โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ภายใตมาตรการสงเสริมความ
เปนอยูระดับหมูบานของรัฐบาล (4) 
     1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ไดมีมติการประชุม
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 
เห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการสนับสนุน
สินเชื่อกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ภายใต
มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับหมูบานของรัฐบาล 
วงเงินใหสินเชื่อ จํานวน 30,000 ลานบาท ดังนี ้
        1.1 กําหนดวงเงินกูกองทุนฯ ละไมเกิน 1 
ลานบาท โดยใหแยกวงเงินกูตางหากจากวงเงินกู
ปกติของ ธ.ก.ส. กรณีใชคณะกรรมการกองทุนฯ 
ทั้งคณะค้ําประกัน ใหแยกวงเงินค้ําประกันตางหาก
จากเกณฑปกติของ ธ.ก.ส. 
        1.2 คิดอัตราดอกเบี้ยกับกองทุนฯ ปที่ 1-2 
ในอัตรารอยละ 0 ตอป และปที่ 3-7 ในอัตรา
ดอกเบี้ยเทากับตนทุนทางการเงิน (Financing 
Cost) บวกดวยรอยละ 1 ตอป 
        1.3 ใหจัดทําสัญญากูเงินมกีําหนด
ระยะเวลาชําระคืนเสร็จไมเกิน 7 ป 
        1.4 ใหผูจัดการ หรือผูที่ผูจดัการมอบหมาย
มีอํานาจอนุมัติเงินกูตามโครงการนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลจะ
จายเงินชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ปที่ 1-2 
เทากับรอยละ 1.92 และใหแยกบัญชีโครงการ

ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 
429.5099 ลาน
บาท 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

 
 
 
 
13 
พฤศจิกายน 
2558 
 
 
 
24 
พฤศจิกายน 
2558 

แลวเสร็จไมเกิน 7 ป นับจากวัน
ลงนามในนิติกรรมสัญญา และให
ดําเนินการภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558  
      4. รัฐบาลจะจายเงินชดเชย
ตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ปที่ 1-2 
เทากับรอยละ 1.92 และใหแยก
โครงการเปนบัญชีธุรกรรมตาม
นโยบายรัฐบาล (Public Service 
Account : PSA 
      5. ครม. อนุมัติใหขยาย
ระยะเวลาการดําเนินงานตาม
มาตรการสงเสริมความเปนอยูของ
ประชาชนระดับหมูบาน จาก
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
เปนภายในวันที่  
31 มกราคม 2559 
      6. ครม. อนุมัติใหขยาย
ระยะเวลาการดําเนินงานตาม
มาตรการฯดังกลาวออกไปอีกครั้ง 
จากภายในวันที่ 31 มกราคม 
2559 เปนวันท่ี 31 มีนาคม 
2559 เพื่อเปดโอกาสใหกองทุน
หมูบานฯ ซึ่งเคยไดรับการจัดชั้น
เปนกองทุนหมูบานฯ ระดับ C 

เปนบัญชีธุรกรรมตามนโยบายรัฐบาล (Public 
Service Account : PSA) โดยไมไดรับการชดเชย
ความเสียหายในอนาคต   

ผลการดําเนินงาน :  
(ปดระบบการจายแลว และไดดําเนินการ
ตรวจสอบและประมวลผล)  ขอยุติการรายงาน
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป  
ณ 31 กรกฎาคม 2559 
      1. จํานวนกองทุนหมูบานที่จายเงินกู 
22,897 กองทุน 
      2. จํานวนเงินที่จาย  22,754.77 ลานบาท 
      3. จํานวนสมาชิกที่ไดรับเงินกู 1,263,340 
ราย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

หรือ D แตมีการพัฒนาศักยภาพ
และผานการประเมินศักยภาพใหม
จากสํานักงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) เปน
กองทุนหมูบานฯ ระดับ A หรือ B 
ใหสามารถเขารวมมาตรการได 
โดยใหกองทุนหมูบานฯ ยื่นคําขอ
กูและทํานิติกรรมสัญญาใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2559 หรือภายในกรอบวงเงินที่
กําหนด 60,000 ลานบาท 
(ธนาคารออมสิน 30,000 ลานบาท 
และ ธ.ก.ส. 30,000 ลานบาท) 
แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึง
กําหนดกอน 

  ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
การสรางความมั่นคงใน
อาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร   

6 ตุลาคม 
2558 

      ครม. เห็นชอบให ธ.ก.ส. 
ดําเนินงานตามโครงการบูรณาการ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่
ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 
2558/59 จํานวน 4 โครงการ 
ไดแก 
      1. โครงการขยายระยะเวลา
ชําระหนี้สินเดิม โดยขยาย
ระยะเวลาชําระหนี้ที่มีอยูเดิมใหแก
เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. จํานวน 

โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 (4) 
      1. ในคราวประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 
12/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 มีมติ
เห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินการตามโครงการบูรณาการ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยแลง ป 2558/59 จํานวน 4 โครงการ ดังนี ้
         1.1 โครงการขยายระยะเวลาชําระหนี้สิน
เดิมลูกคา ธ.ก.ส. ป 2558 โดยขยายระยะเวลา

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

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

400,000 รายวงเงินใหสินเชื่อรวม 
60,000 ลานบาท ระยะเวลาชําระ
หนี้ไมเกิน 24 เดือน ระยะเวลา
ดําเนินโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2560 สําหรับเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส. ที่อยูในพ้ืนที่วิกฤตภัย
แลงในลุมแมน้ําเจาพระยา 22 
จังหวัด ที่มีหนี้เงินกูเดิมรวมกันไม
เกิน 500,000 ลานบาท จะไดรบั
การลดดอกเบี้ยใหรอยละ 3 ตอป 
เปนระยะเวลา 2 ป โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหแก ธ.ก.ส. 
แทนเกษตรกร ในอัตรารอยละ 1.5 
ตอป วงเงิน 1,750 ลานบาท และ 
ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทน
เกษตรกร รอยละ 1.5 ตอป 
      2. โครงการสินเชื่อเพื่อ
ปรับปรุงระบบการผลิตดาน
การเกษตร เปนเกษตรกรในพื้นที่
ประสบภัยแลงป 2558/59 
จํานวน 100,000 ราย วงเงนิให
สินเชื่อรวม 10,000 ลานบาท 
กําหนดวงเงินกูรายละไมเกิน 
100,000 บาท ระยะเวลาดําเนนิ

ชําระหนี้เดิมใหแกเกษตรกร วงเงนิสินเชื่อรวม 
60,000 ลานบาท ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 24 
เดือน สําหรับเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ที่อยูในพ้ืนที่
วิกฤตภัยแลงในลุมแมน้ําเจาพระยา 22 จังหวัด ที่
มีหนี้เงินกูเดิมรวมกันไมเกิน 500,000 บาท จะ
ไดรับการลดดอกเบี้ยใหรอยละ 3 ตอป 
         1.2 โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบ
การผลิตดานการเกษตร วงเงินใหสินเชื่อรวม 
10,000 ลานบาท วงเงินกูรายละไมเกิน 
100,000 บาท ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 10 ป 
กรณีพิเศษไมเกิน 12 ป โดยปลอดชําระตนเงินไม
เกิน 3 ปแรก คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR - 2 ตอป 
(ปจจุบัน MRR เทากับรอยละ 7 ตอป) หรือเทากบั
รอยละ 5 ตอป 
         1.3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสราง
งานในชุมชน วงเงินใหสินเชื่อรวม 2,500 ลาน
บาท วงเงินกูรายละไมเกิน 50,000 บาท คิด
ดอกเบี้ยในอัตรา MRR - 2 หรือเทากับรอยละ 5 
ตอป ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 5 ป โดยใช
ทางเลือกอาชีพเสริมของกระทรวงแรงงาน 
         1.4 โครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน วงเงินใหสินเชื่อรวม 2,500 ลานบาท 
กลุมเปาหมายวสิาหกิจชุมชน 3,000 แหง 
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมละไมเกิน 1 ลานบาท 

ดอกเบี้ยระหวาง พ.ย. 
58 ถึง 30 ก.ย. 59 

5586100 ตอ 
6296 
Email:  
baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2570 ระยะเวลาจาย
เงินกู ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 
10 ป กรณีพิเศษไมเกิน 12 ป 
โดยปลอดชําระตนเงินไมเกิน 3 ป
แรก คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR - 2 
ตอป (ปจจุบัน MRR เทากับรอยละ 
7 ตอป) หรือเทากับ รอยละ 5 ตอป 
      3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อสรางงานในชุมชน 
กลุมเปาหมายเกษตรกร 50,000 
ราย วงเงินใหสินเชื่อรวม 2,500 
ลานบาท วงเงินกูรายละไมเกิน 
50,000 บาท ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ระยะเวลาจาย
เงินกู ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2559 คิดดอกเบีย้ในอัตรา MRR - 
2 ปจจุบัน MRR เทากับรอยละ 7 
ตอป) หรือเทากับรอยละ 5 ตอป 

คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4 ตอป เพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนใหวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลา
ชําระหนี้ไมเกิน 12 เดือน และหากเปนการลงทุน
มีระยะเวลาชําระหนีไ้มเกิน 5 ป 
      2. ธ.ก.ส. ไดออกคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติ
โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่
ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ป 2558/59 เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และไดออกคําชี้แจง
เรื่องการขยายเวลาชําระหนี้สินเดมิใหกับเกษตรกร
ที่ประสบภัยแลงเปนเวลาไมเกิน 24 เดือน เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 
ผลการดําเนินงาน : จายสินเชื่อรวม 9,852 ราย 
จํานวนเงิน 934.42 ลานบาท 

โครงการ แผน ผลการดําเนินงาน 

1. ขยาย
ระยะเวลา
ชําระ
หนี้สินเดิม 

400,000 ราย  
60,000 ลบ. 

- ออกคําชี้แจงเมื่อวันที่  
14 ธันวาคม 2558 
- เกษตรกรลูกคาไดรับ
การขยายระยะเวลาชําระ
หนี้จํานวน 415,716 
ราย 54,783 ลานบาท 

2. สินเชื่อ
เพื่อ
ปรบัปรุง
ระบบการ
ผลิตดาน
การเกษตร   

100,000 ราย  
10,000 ลบ. 

9,649 ราย 
905.22 ลานบาท 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 5 ป โดย
ใชทางเลือกอาชีพเสริมของ
กระทรวงแรงงาน 
      4. โครงการสินเชื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน กลุมเปาหมาย
วิสาหกิจชุมชน 3,000 แหง วงเงิน
ใหสินเชื่อรวม 2,500 ลานบาท 
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมละไม
เกิน 1 ลานบาท คดิดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 4 ตอป เพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนใหวิสาหกิจชุมชน 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 
ระยะเวลาจายเงินกู ตั้งแต 1 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2559 โดยกําหนด
ระยะเวลาชําระหนีไ้มเกิน 12 
เดือน และหากเปนการลงทุนมี
ระยะเวลาชําระหนี้ไมเกิน 5 ป 

วัตถุประสงค : การลงทุนพัฒนาแหลงน้ํา ปรับปรุงระบบการ
สงน้ํา ทอสงน้ํา ระบบน้ําหยด พัฒนาที่ดินการเกษตร การซือ้
แมพันธุโคและกระบือ การขุดบอเลี้ยงปลา การขดุบอน้ํา และ
ปรับปรุงระบบน้ําในสวนพืชผัก 
3. สินเชื่อ
เพื่อสราง
งานใน
ชุมชน 

50,000 ราย 
2,500 ลบ. 

186 ราย 
8.95 ลานบาท 

วัตถุประสงค : การจําหนายอาหารตามสั่ง การขายเครื่องดื่ม 
การผลิตเฟอรนิเจอร การลงทุนรับเหมากอสราง 

4.สินเชื่อ
สนับสนุน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

 

3.000 กลุม 
2,500 ลบ. 

17 กลุม 
20.25 ลานบาท 

วัตถุประสงค : การจัดหาอุปกรณการเกษตรเพื่อจําหนาย 
การแปรรูปไมเพื่อจําหนาย การผลิตขาวปลอดสารพิษ การ
ผลิตขาวกลอง การเลี้ยงสุกร 

ปญหาอุปสรรค : 
1. มีโครงการสินเชื่อหลายโครงการที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยต่ํากวาทีร่ัฐบาลใหการสนบัสนุน ทําใหผล
การดําเนินงานต่ํากวาที่คาดการณไว 

2. มีเกษตรกรที่มคีุณสมบัติเขาหลักเกณฑ
จํานวนมาก ตองตรวจสอบขอมูลเพ่ือไมใหซ้ําซอน
กับการชวยเหลือโครงการอื่นๆ 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  ยุทธศาสตรความ
เขมแข็งภาคการเกษตร
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
การสรางความมั่นคงใน
อาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร   

3 
พฤศจิกายน 
2558 

  1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
โครงการสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
เกษตรกรจากภาวะราคายางตกต่ํา 
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 

โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยาง (4) 
การดําเนินการ : 
      1. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ไดมีมติการประชุม
ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 ธนัวาคม 2558 
ใหความเห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการสราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดย 
ธ.ก.ส.ใชเงินทุนสํารองจายไปกอน ในวงเงิน 
12,750 ลานบาท คิดตนทุนเงินในอัตรา FDR + 
1 (ปจจุบันเทากับรอยละ 2.225 ตอป)  
      2. การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดจัดทํา
คูมือวิธปีฏิบัติสําหรับโครงการฯ 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 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 รวมทั้ง
ไดมอบหมายใหผูบริหารและพนักงาน เขารวมเปน
คณะกรรมการบรหิารโครงการฯ และคณะทํางาน 
นอกจากนี้ ยังไดรวมกับ กยท. เปดตัวโครงการ

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

นายนพดล  
ศรีสรรค 
ผูอํานวยการฝาย
นโยบายและกลยุทธ 
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
โทร. 02-5586100 
ตอ 6296 
baacstrategy 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ลานบาท โดยใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. 
สํารองจายไปกอน และใหการยาง
แหงประเทศไทย (กยท.) นาํ
เงินกองทุนพัฒนายางพารามาจาย
คืนให ธ.ก.ส. เปนลําดับแรกกอน 
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 

สรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
จํานวน 8 จังหวัด 
ผลการดําเนินงาน : ผลการโอนเงนิ 
      1. เจาของสวนยาง : ธ.ก.ส. ไดรับขอมูลจาก 
กยท. จํานวน 709,997 ราย พื้นที่ 7.098 ลานไร 
จํานวนเงิน 6,388.82 ลานบาท และโอนเงินให
เกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 709,272 ราย พื้นที่ 
7.093 ลานไร จํานวนเงิน 6,383.79 ลานบาท 
      2. ผูกรีดยาง : ธ.ก.ส. ไดรับขอมูลจาก กยท. 
จํานวน 675,277 ราย พื้นที่ 6.788 ลานไร 
จํานวนเงิน 4,072.87 ลานบาท และโอนเงินให
เกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 672,194 ราย พื้นที่ 
6.761 ลานไร จํานวนเงิน 4,056.66 ลานบาท 
      รวม ธ.ก.ส. โอนเงินใหเกษตรชาวสวนยางทั้ง
ที่เปนเจาของและผูกรีดยาง จํานวน 1,381,466 
ราย คิดเปนรอยละ 99.73 ของจํานวนเกษตรกร
ที่ไดรับขอมูลจาก กยท. และคิดเปนจํานวนเงินรวม 
10,440.45 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 
81.89 ของวงเงินงบประมาณ 
      สําหรับเกษตรกรที่ไมสามารถโอนเงินใหได ธ.
ก.ส. ไดประสานงานกับ กยท. ทั้งในเรื่องการ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรมาเปดบัญชีเงินฝาก 
หรือแกไขชื่อบัญชีใหถูกตองเพื่อใหสามารถโอนเงิน
ใหเกษตรกรได 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

12 6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยว
ตางชาติเขามาเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใชกฎ
อัยการศึกในบางพื้นที่ท่ีมี
ตอการทองเที่ยวในโอกาส
แรกที่จะทําได และสราง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เกื้อกูลตอ
บรรยากาศการทองเที่ยว 
สงเสริมการทองเที่ยวท่ี
ครอบคลุมแหลงทองเที่ยว
อันมีลักษณะโดดเดน
รวมกันหรือจัดเปนกลุมได 
เชน กลุมธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 

   การประชุมเจรจาจัดทําความตกลงระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐโปรตุเกสเพ่ือการเวนการเก็บภาษี
ซอนและการปองกันการเลี่ยงการรัษฎากรใน
สวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได (4) 
ผลการดําเนินงาน : บรรลุความตกลงเพื่อการเวน
การเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงการ
รัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับภาษเีก็บจากเงินได
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐโปรตเุกส 
แผนการดําเนินงาน : 

1. จัดทําผลสรุปการเจรจาความตกลงเพื่อการ
เวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงการ
รัษฎากรเสนอกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ 

2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของเพ่ือ
รับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับรางความตกลง
ดังกลาวเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบตอไป 

 นางแพตริเซีย 
มงคลวนิช 
ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษ ี
กรมสรรพากร 
โทร. 
022729017 

 ทองถ่ิน และสุขภาพ เชน
น้ําพุรอนธรรมชาติ ทั้งจะ
ใหเชื่อมโยงกบัผลิตภัณฑที่
พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน 
รวมทั้งพัฒนาแหลง 
ทองเท่ียวในประเทศทั้งท่ี

   การประชุมเจรจาจัดทําขอตกลงการกําหนด
ราคาเปนการลวงหนา (Advanced Pricing 
Argument: APA) ระหวางสรรพากรไทยกับ
กรมสรรพากรญี่ปุน (4) 

ผลการดําเนินงาน : กรมสรรพากรไดประชุมเรื่อง
การกําหนดราคาโอนเปนการลวงหนารายกลุม 

 นางแพตริเซีย 
มงคลวนิช 
ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษ ี
กรมสรรพากร 
โทร. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

เปนแหลงทองเท่ียวเดิม
และแหลงทองเที่ยวใหม 
โดยเนนการใหความรูและ
เพิ่มมาตรฐานความ 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) และ
หลักเกณฑในการตอบรับคําขอจัดทํา APA โดย
บริษัทฯ ไดยื่นปรับปรุงตามขอเสนอของกรมฯ เพื่อ
พิจารณาตอไป 

022729017 
 

 ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การควบคมุ
สินคาและบริการใหมี
คุณภาพราคาเปนธรรม 
ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ แก
นักทองเที่ยว 

   การประชุมหารือระหวางกรมสรรพากรไทยกับ
กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของขอมลูและความพรอมของ
โครงสรางพื้นฐานเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลตาม
ความตกลง FATCA ระหวางวันที่ 16-17 
ธันวาคม 2557 (1) 
ผลการดําเนินงาน : การประชุมเสร็จสิ้น โดยจะมี
การหารือเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการดําเนินการในระยะ
ตอไปตามความตกลง FATCA 
แผนการดําเนินงาน :  
1. จัดทําระเบียบและแนวทางปฏบิัติภายในเพื่อ

รองรับการปฏิบัติตามความตกลง FATCA 
2. ประสานงานกับกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา

กําหนดวิธีการเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลตาม
ความตกลง FATCA 

3. จัดทําระบบแลกเปลี่ยนขอมูลใหปลอดภัยและ
เปนไปตามมาตรฐานสากล 

 
 
 

 นางแพตริเซีย 
มงคลวนิช 
ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษ ี
กรมสรรพากร 
โทร. 
022729017 
นางสาวนงพงา  
บุญเปยม 
ผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมสรรพากร 
โทร. 0 2272 
8780 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

13 6.7 ในระยะตอไป 
ประสานนโยบายการเงิน
และการคลังใหสอดคลอง
กันเพื่อที่จะสนับสนุนการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจพรอม
กับการรักษาเสถียรภาพ
ของราคาอยางเหมาะสม 

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

  การบริหารเหรียญกษาปณ(2) 

ผลการดําเนินงาน: 
ป 2558 :  

จายแลกเหรียญออกสูระบบเศรษฐกิจ จํานวน 
2,435.425 ลานเหรียญ คิดเปนรอยละ 152.21 
ของเปาหมาย 1,600 ลานเหรียญ 
ป 2559 :  

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 25 
กรกฎาคม 2559 จายแลกเหรียญออกสูระบบ
เศรษฐกิจ จํานวน 1,870.212 ลานเหรียญ 
คิดเปนรอยละ 113.35 ของเปาหมายทั้งปจํานวน 
1,650 ลานเหรียญ 

ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ
321.8624 
เบิกจาย 294.8014 
ป 2559 
ไดรับอนุมัต ิ
406.1342 
เบิกจาย 293.8630 

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

     การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเอเชีย 
(Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) (1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
1. การลงนามในขอบทของความตกลงวาดวย 

AIIB : คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิห็นชอบในหลักการ
รางขอบทของความตกลงฯ เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2558 และอนุมัติการลงนามในขอบท
ของความตกลงฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 
ซึ่งเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชน
จีน เปนผูแทนลงนามในขอบทของความตกลงฯ ณ 
กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2558 ทั้งนี ้สมาชิกทุกประเทศไดลง
นามในขอบทของความตกลงฯ แลวในป 2558 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นางสาวรัตตัญู  
เดชจิจารุวัฒน 
เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. : 02-273-
9020 ตอ 3619 
Email: 
rattanyu.d@gmai
l.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

2. การออกพระราชบัญญัติใหอํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... : 
พระราชบัญญัตฯิ ดังกลาว ไดประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 
2559 เปนตนไป 

3. การลงเงินทุนในการจัดตั้ง AIIB ในสวน
ของไทย  :  

- นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาเห็นชอบให สศค. 
เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 งบกลาง เพื่อชําระเงินทุนงวดแรกในสวน
ของประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 

- คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2559 อนุมัติหลักการให
กระทรวงการคลังใชจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
สําหรับการชําระเงินทุนงวดแรกในสวนของ
ประเทศไทย จํานวน 57.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะ 
Depository ของประเทศไทยดําเนินการโอนชําระ
เงินทุนงวดแรกเขาบัญชีของธนาคาร AIIB จํานวน 
57.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ แลว เมือ่วันที่ 17 
มิถุนายน 2559 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

4. การใหสัตยาบันตอขอบทของความตกลง
วาดวย AIIB :  

- กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําสัตยาบนัสาร
พรอมกับการสงวนสิทธิในการไมยกเวนภาษีใหกับคน
ไทย และไดสงมอบสัตยาบันสารใหแกธนาคาร AIIB 
แลว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนผลให
ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกธนาคาร AIIB อยาง
สมบูรณตั้งแตวันดังกลาว 

- สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได
ดําเนินการลงประกาศกระทรวง การคลัง จํานวน 
2 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษาแลว ไดแก การ
ประกาศใหวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปนวันที่ขอ
บทของความตกลงวาดวยธนาคาร AIIB มีผลใช
บังคับกับประเทศไทย และการประกาศให สศค. 
เปนหนวยงานติดตอของธนาคาร AIIB 

     ปรับปรุงโครงสรางอัตราอากรขาเขา  
กลุมวัตถุดิบ/สินคาทุน,กลุมสินคาขั้นกลาง/
สําเร็จรูป(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : มีผลบังคับใชตามกฎหมาย
แลว ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอตัรา
อากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 
แหงพระราชกําหนดพิกดัอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายกฤษฎา  
จีนะวิจารณะ 
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
สศค. 
โทร.0 2273 
9020 ตอ 3301 
Email :kumpung 
@mof.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

 
 

    มาตรการภาษีสงเสริมการจัดตั้งสํานักงานใหญ
ระหวางประเทศ (International Headquarters) 
และมาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนใหนักลงทุนไทยไป
ลงทนุในตางประเทศ (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : มีผลบังคับใชตามกฎหมายแลว 
ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 
586) และ (ฉบับที่ 587) พ.ศ. 2558 ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที ่
37 ก ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายกฤษฎา  
จีนะวิจารณะ 
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร.0 2273 
9020 ตอ 3301 
Email :kumpung 
@mof.go.th 

     รางพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
- เสนอรางแกไขพระราชบัญญัติการดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอ
คณะกรรมการกํากับการประกอบกิจการดูแล
ผลประโยชน ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2558  ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ และใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดานกฎหมายเพือ่พิจารณา
กลั่นกรองรางแกไขพระราชบัญญตัิฯ ชั้นหนึ่งกอน
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอกีครั้ง 
- ประชุมคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ครั้งท่ี 

1/2558 เมื่อวันท่ี 11 พ.ค. 2558 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นางอังคนา ประยูรสิน  
ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายระบบการ
คุมครอง
ผลประโยชน
ทางการเงิน 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 081-831-
5204 
Email : ungkana 
@mof.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- ประชุมหารือรวมกบั ธปท. เมื่อวนัที่ 5 
สิงหาคม 2558 
- ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของ สศค. 

   29 ก.ค.57 เพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวย
การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยให
มีความสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน ดังนี้   

1. กฎหมายการเงินมีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลง เชน มีกฎหมายวา
ดวย ทรัสต คือพระราชบัญญัติทรัสต
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
จึงเพิ่มบทบัญญัติใหนิติบุคคลเฉพาะ
กิจ (Special Purpose Vehicle : 
SPV)จัดตั้งในรูปทรัสตได จากเดิม
กําหนดใหจัดตั้งเพียงในรูปบริษัทจํากัด 

2. เพิ่มวิธีการแปลงสินทรัพยฯ 
จากเดิมกําหนดใหสถาบันการเงินตอง
ตัดขายกองสินเชื่อออกจากบัญชี
สินทรัพยของตนเองใหกับ SPV ได
แกไขเพิ่มใหสถาบันการเงินสามารถ
โอนสินทรัพยไปเปนหลักประกันการ
กูยืมจาก SPV ได กลาวคือ ไมตอง
โอนขาดจากบัญชสีินทรัพยของผูขาย
สินทรัพยก็ทําไดดวย 

3. เพิ่มประเภทสินทรัพยที่จะ

รางพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมพระราชกําหนด 
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :  
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เลม 132 ตอนที่ 21 ณ วันที่ 26 มีนาคม 
2558 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายสุชาติ  
ศิริวัฒนะ 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร : 0-2273-
9020 ตอ 3648 
E-mail : suchart 
@fpo.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

แปลงใหมีความชัดเจนขึ้น โดยให
ครอบคลุมถึงสิทธิเรียกรองที่จะมีขึ้น
ในอนาคต (Future flow receivable) 
และ NPls ในชั้นศาล 

     ปรับลดสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสงเสริม 
การลงทุน(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : ไดเสนอความเห็นตอแนวทาง 
การใหสิทธิประโยชนทางภาษเีพื่อสงเสริมการลงทุน
เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทนุที่สํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายกฤษฎา  
จีนะวิจารณะ 
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3301 
Email :kumpung 
@mof.go.th 

     ปรับปรุงระบบภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : อยูในการดําเนินการของ
กรมสรรพากร 
 
 
 
 
 
 
 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายกฤษฎา  
จีนะวิจารณะ 
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3301 
Email :kumpung 
@mof.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

     หลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อ
สงเสริมการลงทุน(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 597) 
พ.ศ. 2559) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2559 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

น.ส.สรินนา 
ธีรกุลพจนีย 
ผูอํานวยการสวน
นโยบายระบบการ
ลงทุน 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0-2273-
9020 ตอ 3644 
E-mail : sarinna 
@fpo.go.th 

   2 ก.ย.57 1. เสนอแกไขพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยฯ โดยเพิ่มเติม
มาตรการลงโทษทางแพงสําหรับ
บังคับใชกํากับผูกระทําผิด
นอกจากการลงโทษทางอาญา 
เพื่อใชเปนมาตรการบังคับทาง
กฎหมายที่เปนทางเลือกใน
ความผิดบางประเภท ซึ่งจะเปน
การปองปราบผูที่เขามาแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบในระบบ
ตลาดทุนดวยมาตรการที่รวดเร็ว
และเหมาะสม 

2. แกไขเพิ่มเติมในสวนของ
การกระทําอันไมเปนธรรม

รางพระราชบัญญัติหลกัทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ในสวนที่
เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
- ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

แลว ขณะนี้อยูระหวางการพจิารณาของ
คณะกรรมาธิการ สนช. 

- 
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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 
เพื่อลดขอจํากัดในการดําเนินคดี
ตามกฎหมาย จะเปนชองทาง
สําคัญที่ชวยใหการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติฯ เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

     รางพระราชบญัญัติธนาคารแหงประเทศไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางการพิจารณาของ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายพีรพัฒน  
วงศชัยวัฒน 
เศรษฐกรชํานาญ
การ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3289 
Email: 
wongchaiwat 
@hotmail.com 

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

รับทราบรายงานของคณะกรรมการนโยบายและกํากับ
ดูแลรัฐวสิาหกิจ (คนร.) เกี่ยวกับการมอบหมายให
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนหนวยงานกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) โดยให

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

ม.ล. พงศระพีพร  
อาภากร 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร.0 2273 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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 

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

- ประชุมคณะทํางานยอยเพื่อพิจารณาการ
ทบทวนโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้ง
ระบบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และขณะนี้
อยูระหวางจัดทําแผนงานการปฏิรปูระบบภาษีเพื่อ
เสนอใหกระทรวงการคลังพิจารณา 

 
 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายกฤษฎา  
จีนะวจิารณะ 
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3301 
Email : kumpung 
@mof.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

 
     ยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษีของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (มาตรการภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อสงเสริมการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยผานกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย) (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :  ปจจุบันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นางภทัราศรัย 
พานิชวงศ 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3511 
pattrasai@hotma
il.com 

     ปรับขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม(4) 
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางดําเนินการ 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

     การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม(4) 
ผลการดําเนินงาน : 
- ไดจัดประชุมหารือรวมกับกรมสรรพสามิตครั้ง

ลาสุด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และที่ประชุม
มีมติใหศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนําเสนอ
กระทรวงการคลังพิจารณาตอไป 
- สถานะปจจุบัน สศค. อยูระหวางการศึกษาใน

รายละเอียดเพิม่เติม 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

     รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
(1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 และสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาราง

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นางสาวจรูญศรี 
ชายหาด 
เศรษฐกรชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

พระราชบัญญัตติอไป 
 
 

การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3529 
Jaroonsri 
@hotmail.com 

     การผลักดันรางพระราชบัญญัติการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. …. (1), (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2559 อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. .... และอยูระหวางการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นางสาววิมล  
ชาตะมีนา 
ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายการคลัง 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. 0 2273 
9020 ตอ 3500 
Email : 
wimol@fpo.go.th 
wimol1981 
@mof.go.th 

14 6.10 ปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บภาษีใหจัดเก็บได
อยางครบถวน โดย
ปรับปรุงโครงสรางภาษีให
คงอัตราภาษีเงินไดไวใน
ระดับปจจุบัน ท้ังบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล แต

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ

  ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย (รายแปลง,รายบล็อก):
โครงการประเมินราคาที่ดินเพื่อประกาศใชในรอบ
ปบัญชี พ.ศ. 2559 – 2562(3) 

ผลการดําเนินงาน: 
ป 2558 : ดําเนินการได 32.098 ลานแปลง  
คิดเปนรอยละ 106.99 ของเปาหมายจํานวน 32 
ลานแปลง 

ป 2558 
ไดรับอนมุัติ
116.8752 ลานบาท 
เบิกจาย 
115.2791 ลานบาท 
ป 2559   
ไดรับอนมุัติ  

นางวราภรณ 
เอื้ออาทร 
นักประเมินราคา
ทรัพยสินชํานาญการ
พิเศษ รักษาการใน
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาตรฐาน



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ปรับปรุงโครงสรางอัตรา
ภาษีทางดานการคาและ
ขยายฐานการจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม ซึ่งจะเก็บ
จากทรัพยสิน เชน ภาษี
มรดก ภาษีจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง โดยใหมี
ผลกระทบตอผูมีรายได
นอยใหนอยท่ีสุด รวมทั้ง
ปรับปรุงการลดหยอน
ภาษีเงินไดใหเกิด
ประโยชนแกผูมีรายได
นอย และยกเลิกการ
ยกเวนภาษีประเภทที่เอื้อ
ประโยชนเฉพาะผูที่ม ี

ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 
ป 2559 :  

- กําหนดเปาหมายไว จํานวน 4 ลานแปลง 
- คํานวณราคาประเมินทีด่ินรายแปลงและคัดลอก

ราคาประเมินทีด่ินรายแปลงที่คาํนวณไดลงในแผนที่
ราคาประเมินทีด่ิน 

- จัดทํารางบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดินราย
แปลงโดยมีรอยละของผลการดําเนินงาน เทากับ 
70.64 ของเปาหมาย 
แผนการดําเนินการ :  

- คํานวณราคาประเมินที่ดนิรายแปลงและคัดลอก
ราคาประเมินที่ดินรายแปลงที่คํานวณไดลงในแผนที่
ราคาประเมินที่ดิน 

- จัดทํารางบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง 

144.8049 
เบิกจาย 106.5731 
 

ประเมินราคา
ทรัพยสิน รักษาการ
ในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก
ประเมินราคา
ทรัพยสิน 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2142 2411 

 ฐานะการเงินดี เพื่อใหเกดิ
ความเปนธรรมมากขึ้น 

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

  โครงการจัดจางเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง(1) 

หมายเหตุ : โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จ 
ผลการดําเนินงาน : 
ป 2558 
- โครงการจัดจางเอกชนประเมินราคาที่ดินราย

แปลงพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน 1 - 4 
ดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรม 
การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัด 

- โครงการจัดจางเอกชนประเมินราคาที่ดินราย

ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ
200.0000 ลาน
บาท 
เบิกจาย 149.2416 
ลานบาท 

นางวราภรณ 
เอื้ออาทร 
นักประเมินราคา
ทรัพยสินชํานาญการ
พิเศษ รักษาการใน
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานมาตรฐาน
ประเมินราคา
ทรัพยสิน รักษาการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

แปลงพื้นที่สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 1 - 3 
ดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อนําเสนอคณะอนุกรรม 
การกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัด 

- โครงการจัดจางเอกชนประเมินราคาท่ีดินราย
แปลงพื้นที่สํานักงานที่ดนิจังหวัดอดุรธานี 4 
ดําเนินการงวดงานที่ 5 ประเมินราคาที่ดินรายแปลง
และบนัทึกราคาประเมินทีด่ินรายแปลงและรหัส
ทรัพยสิน จัดทํารางแผนที่และรางบญัชีกําหนด
ราคาประเมินที่ดินและรางรายงานฉบับสมบูรณ 

ป 2559 
- โครงการจัดจางเอกชนฯ จังหวัดขอนแกน 1 – 4 

สงมอบงานงวดที่ 6 สงมอบบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยที่ดินรายแปลงแผนที่ราคา
ประเมินที่ดินรายแปลงและรายงานฉบับสมบูรณ
ใหกับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน 

- โครงการจัดจางเอกชนฯ จังหวัดอดุรธานี 1 – 4 
ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยและอยูระหวางการสงมอบงาน
งวดที่ 6 สงมอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยที่ดินรายแปลงแผนทีร่าคาประเมินทีด่ินราย
แปลงและรายงานฉบับสมบูรณใหกับ
สํานักงานธนารักษพื้นที่อุดรธานี 

 
 

ในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก
ประเมินราคา
ทรัพยสิน 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2142 
2411 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  แผนบริหารจัดเก็บภาษีอากร(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการจัดเก็บภาษีตั้งแต
มกราคม 2558 ถึงกันยายน 2558 จํานวน 
1,729,203.549 ลานบาท 
 

วงเงินงบประมาณ 
9,147.43 ลานบาท 
การเบิกจาย 
8,683.86 ลานบาท 
รอยละ 95.75 

นางแพตริเซีย  
มงคลวนิช
ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษี 
กรมสรรพากร 
โทร. 0 2272 9477 
Taxpolicy@rd.go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  แผนการกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิด (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : กํากับดูแลผูเสียภาษี ตั้งแต
เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2558 
จํานวน 904,522 ราย 
 
 

 น.ส.ขนบพรรณ สุทธิพร 
รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานัก
มาตรฐานการกํากับ
และตรวจสอบภาษี 
กรมสรรพากร 
โทร. 0 2617 8535 
taxsup@rd.go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  แผนการสํารวจและติดตามผูประกอบการราย
ใหมเชิงคุณภาพ(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
ผลการสํารวจและติดตามผูประกอบการรายใหมเชิง
คุณภาพเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 

 น.ส.บุษยมาส 
อุณหวัฒน 
รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการศูนย
สํารวจและติดตาม



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

2558 จํานวน 267,397 ราย 
 
 
 
 

ธุรกิจนอกระบบ 
กรมสรรพากร 
โทร. 0 2272 8963 
survey@rd.go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  แผนปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการ
จัดเก็บภาษี(2), (3) 
- พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก และ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ภาษีเงินไดจากการรับให) 
ผลการดําเนินงาน :พระราชบัญญตัิภาษีการรับ
มรดก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 
2558 (ภาษเีงินไดจากการรับให)กฎหมายมีผล
บังคับใชแลว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  

 1. นางแพตริเซีย  
มงคลวนิช 
ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษี 
กรมสรรพากร 
โทร. 0 2272 9477 
Taxpolicy@rd.go.th 
2. นายกริช   
วิปุลานุสาสน 
ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย 
โทร. 0 2617 3400 
legal@rd.go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  แผนยกระดับการใหบริการเพื่อเสริมสรางความ
สมัครใจในการเสียภาษี (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :  
- ใหบริการขอมูลระบบภาษีของประเทศ AEC ทางเว็บไซต

เปดใหบริการขอมูลในเวบ็ไซตของกรมสรรพากรแลว 
- ใหบริการความชวยเหลือทางภาษีแกนักลงทุน

 1. นางแพตริเซีย  
มงคลวนิช 
ผูอํานวยการสํานัก
วชิาการแผนภาษี 
กรมสรรพากร 
โทร. 0 2272 9477 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ไทยที่ไปลงทุนในกลุมประเทศ AEC: 
กรมสรรพากรอยูระหวางดําเนินโครงการ 

- ใหบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางMobile 
Application พัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลวใน
ชั้นแรกเปดใหบริการเฉพาะการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) 
สําหรับปภาษี 2557โดยเริ่มยื่นไดตั้งแต 1 ม.ค. 
2558 เปนตนไป 

- จัดทําโปรแกรมการคํานวณภาษีใหกับผูเสียภาษี
ตางชาต ิ: กรมสรรพากรอยูระหวางดําเนนิโครงการ 

Taxpolicy@rd.go.th 
2. นายปนสาย  
สุรัสวดี 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารการเสียภาษี
ทางอิเล็กทรอนิกส 
กรมสรรพากร 
โทร. 0 2617 
3730 
Epadmin@rd.go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา(4) 
ผลการดําเนินงาน: กฎหมายมีผลบังคับใชแลว โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่10 
กรกฎาคม 2558 

 1. นางแพตริเซีย 
มงคลวนิช 
ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษ ี
กรมสรรพากร 
โทร. 022729017 
2. นายกริช  
วิปุลานสุาสน 
ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย 
กรมสรรพากร 
โทร. 022728390 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

  มาตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน(4) 
1. กฎหมายเพื่ออนุวัติการตามสญัญาวาดวยการ

 1. นางแพตริเซีย 
มงคลวนิช 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

เก็บภาษีซอนที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาล
ตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางพิจารณายกราง
กฎหมายเพื่อแกไขประมวลรัษฎากรใหสอดคลองกับ
ความตกลงระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยไดจัดทําไว 
2. มาตรการกําหนดใหใชสกุลเงินทองถิ่นท่ีไมใช
สกุลเงินตราไทยในการคํานวณรายได รายจาย
และกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดปโตรเลียม 
(Functional Currency)  
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางวิเคราะหเพื่อนําเสนอ
การแกไขหลักการ 
3. ปรับปรุงขั้นและอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ผลการดําเนินงาน : พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอตัรารัษฎากร  
(ฉบับที่ ๖๐๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๗ ก 
ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กมุภาพันธ ๒๕๕๙ 

ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษ ี
กรมสรรพากร 
โทร. 
022729017 
2. นายกริช  
วิปุลานุสาสน 
ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย 
กรมสรรพากร 
โทร. 
022728390 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได(4) 
1. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากหางหุนสวน
สามัญและคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ผลการดําเนินงาน : กฎหมายมีผลบังคับใชแลว โดย
ไดมีการออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ.2557  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
2. ใหเจาพนักงานกรมสรรพากรเปนพนักงาน
สอบสวนคดีภาษีอากร 

 1. นางแพตริเซีย 
มงคลวนิช 
ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษ ี
กรมสรรพากร 
โทร. 
022729017 
2. นายกริช  
วิปุลานุสาสน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางการดําเนินการ
พิจารณารางกฎหมายของสํานักงานกฤษฎีกา  
3. เพิ่มบทบัญญัติวาดวยภาษีระหวางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางพจิารณาเพิ่ม
บทบัญญัติวาดวยภาษรีะหวางประเทศ 
4. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่เปนชองโหวทาง
ภาษีและกฎหมายที่มีความลาสมัย 
ผลการดําเนินงาน: อยูระหวางศึกษาประเด็นตางๆ 
เกี่ยวกับชองโหวของการจัดเก็บภาษีและกฎหมาย
ที่มีความลาสมัย 
5. ปรับปรุงหรือขยายเวลาการการลดอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางศึกษาประเด็น
ตางๆเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือขยายเวลาการการ
ลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 

ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย 
กรมสรรพากร 
โทร. 
022728390 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  การออกกฎหมายสงเสริมการจัดตั้งสํานักงานใหญ
ขามประเทศ (International Headquarters : IHQ) 
และบริษัทการคาระหวางประเทศ (International 
Trading Centers : ITC)(4) 
ผลการดําเนินงาน : กฎหมายมีผลบังคับใชแลว  ไดแก  

1) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 

2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

 นางแพตริเซีย  
มงคลวนิช 
ผูอํานวยการสํานัก
วิชาการแผนภาษ ี
กรมสรรพากร 
โทร. 022729017 
นายกริช วิปุลานุสาสน 
ผูอํานวยการสํานกั
กฎหมาย 
กรมสรรพากร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 587) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 

โทร. 022728390 
นางทิพวรรณ ชยุติมันต 
ผอ. สํานักบริหาร
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
โทร. 0 2272 9188 

     โครงการที่ขอใชเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 
และโครงการที่ขอใชงบเงินกูเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ
โครงสรางพื้นฐาน (Development Policy Loan : 
DPL) ประจําปงบประมาณ2557 – 2558 (4) 
ผลการดําเนินงาน : 
1. ดําเนินการขออนุมัติโครงการทีข่อใชเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 จํานวน 6 
โครงการ และใหเพิ่มโครงการที่ขอใชงบเงินกู
เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจโครงสรางพื้นฐาน 
(Development Policy Loan : DPL) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไมไดรับ
การพิจารณาจากกระทรวงการคลงั และสํานัก
บริหารหนี้สาธารณะ จํานวน 4 โครงการ 

2. จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 นางสาวนงพงา  
บุญเปยม 
ผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมสรรพากร 
โทร. 02 272 
8719 
Email: policymgt 
@rd.go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตน้ํามันดีเซล(2), (3) 

ผลการดําเนินงาน: 
- ศึกษาและวิเคราะหกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ

- นายณัฐกร อุเทนสุต 
ผูอํานวยการสํานัก
แผนภาษ ี
กรมสรรพสามิต 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

 โครงสรางภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลเพื่อการจัดเก็บภาษี 
- เสนอรางประกาศกระทรวงการคลังตอกรม

สรรพสามิตและกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนว
ทางการปรับโครงสรางภาษีใหม 
- คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอรางประกาศ

กระทรวงฯ และออกประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ลดอัตราภาษสีรรพสามิต ฉบบัที่ 130 ประกาศ 
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 

โทร. 02-2415600 
ตอ 54151 

     โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจดัเก็บภาษี
สรรพสามิต(2), (3) 

ผลการดําเนินงาน : คณะรัฐมนตรมีีมติยกเลิก
โครงการรถยนตคันแรก เมื่อวนัที่ 8 กันยายน 
2558 แลว 

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

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  โครงการจัดทําประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน :  กรมสรรพสามิตไดเสนอเรื่องการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายตามโครงการปฏิรูประบบ
โครงสรางภาษีสรรพสามิตใหกระทรวงการคลังรับทราบ
เรียบรอยแลว และ ครม.อนุมัติหลักการแลวในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2558  ขณะนี้อยูในระหวางการตรวจ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา คณะที่ 3 

- นายสุพจน  
ศักดิ์พิบูลยจิตต 
ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย 
กรมสรรพสามิต
โทร. 022415600 
ตอ 52322 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  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 - 
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

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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

เสนอผูบริหารเพื่อคัดเลือกสถานที ่
- ขณะนี้อยูระหวางการแตงตั้งคณะทํางาน 
- ไดสงมอบงานงวดที่ 1 (2) เมื่อวันที่ 7 

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

ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ที่ กค
0602/49 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 

- อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 2 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การ

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการพัฒนาระบบมิเตอรน้ํามันและเครื่องดื่มเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน: 
- ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน และสํานักบริหาร

การคลังและรายไดดําเนินการขึ้นประชาพิจารณ
เรียบรอยแลว ซึ่งอยูระหวางคณะกรรมการฯ ประชุม
เพื่อยืนยันตามTOR และคณะกรรมการฯ รอชีแ้จง ใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 

- กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 

- ตรวจเอกสาร POC และทดสอบระบบเรียบรอยแลว 
- กําหนดเคาะราคาในวันท่ี 6 มกราคม 2558 
- คณะกรรมการฯ รายงานผลถึงสํานักบริหารการ

คลังและรายได 
- ผูชนะการประกวดราคา ไดแก บรษิัท จัน

วาณิชย จํากัด 
- ไดลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 

ไดรับจัดสรร
งบประมาณ ป 2558 
จํานวน 14.00 ลาน
บาท 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบรอย
แลว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

- ดําเนินการเก็บความตองการและวิเคราะห
ระบบงานเรียบรอยแลว (งานงวดที่ 2) 

- บริษัทไดสงมอบงานงวดที่ 3 แลว ตามหนังสือ 
ที่ LPM-091-59 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 

- ไดประชุมคณะตรวจรับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2559 

- อยูระหวางดําเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ 
และจัดทําคูมือทดสอบระบบ Test case และ 
Test script 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

- ดําเนินการประชุมคณะทํางานติดตามฯ เพื่อ
คาดการณรายไดทุกเดือน และวิเคราะหผลการ
จัดเก็บรายไดเสนอกระทรวงการคลัง 

-  ผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต
ประจําเดือนมิถุนายน เปาหมายการจัดเก็บภาษี 
41,753.344 ลานบาท ผลการจัดเก็บภาษี 
43,380 ลานบาท (คาดการณเดือนมิถุนายน) 

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

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมายสรรพสามิต (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

ดําเนินการออกตรวจปราบปรามผูกระทําผิดอยาง
ตอเนื่อง ผลการจับกุมปราบปรามประจําเดือน 

 นางนวลอนงค คงดํา 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานการตรวจสอบ
ภาษี รักษาราชการ
แทน ผูอํานวยการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

มิถุนายน 2559 จํานวน 3,345 ราย คาปรับ
เปรียบเทียบคดี 14,274,575.71 บาท 

สํานักตรวจสอบ 
ปองกันและ
ปราบปราม 
กรมสรรพสามิต 
โทร. 02-2415600 
ตอ 53111 
 
 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษสีรรพสามิต (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเวน
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 131) ประกาศ ณ วันที่ 
27 พฤศจิกายน 2558 (เครื่องปรับอากาศที่
ประกอบดวยพัดลงซึง่ขับดวยมอเตอรและมีสวนที่
ใชสําหรับเปลี่ยนอุณหภูมิไมวาจะมีสวนที่ใช
ควบคุมความชื้นดวยหรือไมก็ตาม ที่มีขนาดทํา
ความเย็นไมเกิน 72,000บีทียูตอชั่วโมง) 

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

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบใหสอดคลอง
กับโครงสรางภาษีรถยนต (Co2) (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

ออกคําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 758/2558 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของ
รถยนตที่ไดรับการลดอตัราภาษีสรรพสามิตตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและ
ยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 109) สั่ง ณ วันที่ 

 นายพรชัย ทรัพยมูล 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานวิชาการ
สรรพสามิต รักษา
ราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานัก  
มาตรฐานฯ 2 
กรมสรรพสามิต 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

30 ธันวาคม พ.ศ.2558 02-2415600 
ตอ 52211 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการติดต้ังมาตรวัดและคอมพิวเตอรสื่อสาร
ทางไกลมาใชในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องดื่ม (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

- ไดดําเนินการสํารวจขอมลูโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มที่จะติดตั้งอุปกรณมาตรวัดฯ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕9 ทั้งหมดแลว จํานวน 6 
โรงงาน 10 สายการผลิต และมีการวิเคราะห
คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใชเพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพของโครงการแลว 

- ไดดําเนินการจัดทํารางรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการติดตั้งมาตรวัดฯ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 เสร็จเปนที่เรียบรอยแลว 

- ประกาศใหผูสนใจเสนอราคา โดยมีผูยื่นเสนอ
ราคาจํานวน 1 ราย มีการพิจารณาตอรองราคา
เปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีการ
พิจารณาเสนอกรมฯ เพื่อลงนามในสัญญาจาง 
ภายในเดือนมีนาคม 2559 

- บริษัท จันวาณิชย จํากัด สงหนังสือเลขที ่CWN TA 
020/2559 ดําเนินการตามงานงวดที่ 1 สํารวจ
พื้นที่ติดตั้งอุปกรณในสายการผลิตจํานวน 6 
โรงงาน 10 สายการผลิต เรียบรอยแลว และสง
มอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 

- คณะกรรมารตรวจรับพัสดุดําเนินการตรวจรับ

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

พัสดุ ตามที่บริษัทสงมอบงานงวดท่ี 1 ครบถวน
แลว ตามหนังสือที่ กค 0615/1764 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 

- อยูระหวางดําเนินการศึกษาระบบงานที่พัฒนา 
จัดทําเอกสารความตองการระบบงาน และเอกสาร
การออกแบบระบบงาน 

 
 
 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

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

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

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

- อยูระหวางดําเนินการติดตั้งระบบงานโอนยาย

 นางอุษามาศ   
รวมใจ 
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กรมสรรพสามิต 
โทร. 02-
2415600 ตอ 
65101 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ขอมูล UAT และยายระบบไประบบคอมพิวเตอร
สํารอง 

15 6.11 บริหารจดัการหนี้
ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวง
รัฐบาลที่ผานมา ซึ่งมี
จํานวนสูงมากกวา 
700,000 ลานบาท และ
เปนภาระงบประมาณใน 
5 ปขางหนา อันจะทําให
เหลืองบประมาณเพื่อการ
ลงทุนพัฒนาประเทศ
นอยลง โดยประมวลหนี้
เหลานี้ใหครบถวน หา
แหลงเงินระยะยาวมา
สะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนใหนาน
ที่สุดเพื่อลดภาระของ
งบประมาณในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ(2) 
ผลการดําเนินงาน : 

1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 
อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ครั้งที่ 2  มีวงเงินรวม 1,673,313.95 ลานบาท
ประกอบดวย 5 แผนยอย ไดแก 

 
1) แผนการกอหนี้ใหม 502,282.07 
2) แผนการปรับโครงสรางหนี้ 871,378.36 
3) แผนการบริหารความเสี่ยง 175,189.97 
4) แผนการบริหารหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจที่ไมตองขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีภายใตกรอบ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

122,468.58 

5) แผนบริหารหนี้ของ
หนวยงานอื่นที่ไมตองขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีภายใตกรอบ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

1,994.97 

2. หนี้สาธารณะคงคาง ณ 31 พฤษภาคม  
2559 จํานวนทั้งสิ้น  5,977,353.33  ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 43.35  ของ GDP 
ประกอบดวย 

หนี้ของรัฐบาล 4,415,020.02 
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปน
สถาบันการเงิน 

1,028,711.82 

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบัน 521,614.04 

 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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

การเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 
หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 11,947.45 

หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 
2559 ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 จํานวน 
72,218.49 ลานบาท 

3. ณ 31 พฤษภาคม 2559 สบน. ไดบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐวงเงินรวม 84,226.74  ลาน
บาท ประกอบดวย 

 
 

หนวย : ลานบาท 
1.  การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล 59,740.74 
    1.1 กูในประเทศ 8,747.73 

- กูเพื่อชดเชยการขาดดุล งปม. 7,301.95 
- เบิกจายเงินกูเพื่อวางระบบบริหาร 

จัดการน้ํา (วงเงินตามสัญญา 
15,393 ลบ.)  

- 

- เงินใหกูตอ รฟม.  1,205.16 
- เงินใหกูตอ รฟท.  72.62  

- กูเงินบาททดแทนการกูเงินตรา 
ตปท. 

168.00 

1.2 กูตางประเทศ 418.37 

- เงินกู JICA 418.37 

- เงินกู ADB - 

1.3 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 28,277.48 

1.4 การปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ - 

1.5 การชําระหนี้ 22,297.16 

- หนี้รัฐบาลกูตรง (เงินตนและ
ดอกเบี้ย) 

10,442.81 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- หนี้ FIDF (เงินตนและดอกเบี้ย)  11,854.35 

2.  การบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจ 24,486.00 

    2.1 กูในประเทศ-ขสมก. 5,486.00 

    2.2 การปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ 19,000.00 

-  หนี้ ธ.ก.ส. 12,000.00 

-  หนี้การทางพิเศษแหงประเทศไทย 3,000.00 

-  หนี้การเคหะแหงชาติ 2,000.00 

-  หนี้ ร.ฟ.ท. 1,000.00 

-  หนี้ กฟผ. 1,000.00 

 
 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  โครงการสงเสริมใหประเทศไทยเปนสังคมแหง
การออมผานพันธบัตรออมทรัพย (1), (3) 
ผลการดําเนินการ :  

- ในปงบประมาณ 2559 สบน. ไดจําหนาย
พันธบัตรออมทรัพยของกระทรวงการคลัง 
ประจําปงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 รุนอายุ 5 ป 
และ 10 ป อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได วงเงิน 
20,000 ลานบาท พันธบัตรดังกลาวเปนชนิดไร
ใบตราสาร (Scripless) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การสงเสริมการออมท่ีมั่นคงและการไดรับการ
คุมครองเงินตนของประชาชนรายยอย และเปน
ทางเลือกในการลงทุนของประชาชน โดยมีรูปแบบ
และเงื่อนไข ดังนี ้

1. รุนอายุ 5 ป  อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได 
   ปที ่1 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป 

- นางสาวพิมพเพ็ญ 
ลัดพล ี
ผูเชี่ยวชาญดาน
พัฒนาตลาดตรา
สารหนี้รักษา
ราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาตลาดตรา
สารหนี ้
สํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้
โทร. 02 – 271 
7999  
ตอ 5888 
Email: pimpen 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

   ปที่ 2 – 3 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป 
   ปที่ 4 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป 
   ปที่ 5 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 ตอป 
2. รุนอายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได 
   ปที่ 1 – 5 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.25 ตอป 
   ปที่ 6 - 9 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 ตอป 
   ปที่ 10 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป 
- พันธบัตรดังกลาว เปดจําหนายระหวางวันที่ 

12 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2559ผาน
ธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง ไดแก ธนาคาร
กรุงเทพฯ  ธนาคารกรุงไทยฯ  ธนาคารกสิกรไทยฯ 
และธนาคารไทยพาณิชยฯ 

- โดยผลการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย
ดังกลาว มีผลการจําหนายรวมทั้งสิ้น 17,214  
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86.07 ของวงเงิน
จําหนาย (ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559) 

@pdmo.go.th 
 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน  
“สุขกันเถอะเรา” วงเงิน 100,000 ลานบาท(4) 

การจําหนายพันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน  
“สุขกันเถอะเรา”จากกระทรวงการคลังและธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงิน 
100,000 ลานบาท โดยแบงการจําหนายเปน 
1. พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน“สุขกันเถอะเรา” 
รุนอายุ 10 ป วงเงิน 50,000 ลานบาท ออกโดย

 นางสาวพิมพเพ็ญ 
ลัดพล ี
ผูเชี่ยวชาญดาน
พฒันาตลาดตรา
สารหนี้รักษา
ราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาตลาดตรา



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

กระทรวงการคลัง มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี ้
 - ปที่ 1 – 3 : อัตราดอกเบีย้รอยละ 3 ตอป 
 - ปที่ 4 – 7 : อัตราดอกเบีย้รอยละ 4 ตอป 
 - ปที่ 8 – 10 : อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป 
2. พันธบตัรออมทรัพยพิเศษรุน“สุขกันเถอะเรา”รุน
อายุ 5 ป วงเงิน 50,000 ลานบาท ของ ธกส. 
โดยกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกัน มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 3.80 ตอป และเพื่อเปนการ
กระจายการเขาถึงพันธบัตรออมทรัพยดังกลาวอยาง
ทั่วถึง กระทรวงการคลัง แบงการจําหนาย ดังนี้ 

ชวงที ่ วันที ่ วงเงินซื้อ/ราย/ธนาคาร (บาท) 
ขั้นต่ํา ขั้นสูง 

1 12 – 18 
ม.ค. 58 

1,000 2,000,000 

2 19 – 23 
ม.ค. 58 

1,000 ไมจํากัดวงเงิน 

   โดยพันธบัตรออมทรัพยพเิศษดังกลาว  
ไดจําหนายผานธนาคารตัวแทนจําหนาย 4 แหง 
ไดแก ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ 
ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย 
ผลการดําเนินการ : 
   1. พันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุน “สุขกันเถอะเรา”
รุนอายุ 10 ป วงเงิน 50,000 ลานบาท มีผล
การจําหนายรวมทั้งสิ้น 12,141.468 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 24.28 ของวงเงินจําหนาย  

สารหนี ้
สํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้
โทร. 02 – 271 
7999  
ตอ 5888 
Email: 
pimpen@pdmo.
go.th 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

(ณ วันที่ 23 ม.ค. 58) 
   2. พันธบตัรออมทรัพยพิเศษ รุน “สุขกันเถอะเรา”
รุนอายุ 5 ป วงเงิน 50,000 ลานบาท มีผลการ
จําหนายรวมทั้งสิ้น 37,908.283 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 75.817 ของวงเงินจําหนาย   
(ณ วันที่ 23 ม.ค. 58) 
    ผลการจัดจําหนายรวมทั้งสองรุน  50,049.751  
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50.05 ของวงเงินจําหนาย 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน 
หัวขอ “การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจสวนรวม
อยางมีเสถียรภาพ” 

  การจัดหาเงินทุนเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่เขารวม
โครงการจํานําขาวเปลือกปการผลิต 56/57 (1) 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีมติเมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2557 ให ธ.ก.ส. กูเงินเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือก (นาป) ปการผลิต 2556/2557  
ไดไมเกิน 92,431 ลานบาท 
ผลการดําเนินงาน :  สบน. ไดดําเนนิการกูเงินเพื่อ
เปนเงินทุนหมุนเวยีนในการดําเนินโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือก (นาป) ปการผลิต 2556/2557 แลว
จํานวนทั้งสิ้น 90,000 ลานบาท สําหรับกรอบวงเงินที่
เหลือ 2,431 ลานบาท ซึ่งเปนวงเงินสําหรับเกษตรกร
ในภาคใตที่เขารวมโครงการ สบน. จะประสานกับ ธ.
ก.ส. เพื่อพิจารณาเมื่อมีความจําเปนตองใชเงินกูตอไป 

- นายกะรัส  บุญเรือง 

ผูอํานวยการสวน
จัดการเงินกู
รัฐวิสาหกิจ 2 
สํานักจัดการหนี้ 2 
โทร. 022568050  
ตอ 5802 
Email:karas 
@pdmo.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  ยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจสู
การเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
หัวขอ “การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ
สวนรวมอยางมี
เสถียรภาพ” 

  การตั้งงบประมาณชําระตนและดอกเบี้ยตามหลัก
วินัยทางการคลัง (1) 
ผลการดําเนินงาน :  

- สบน. ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระหนี้
ของรัฐบาล สําหรับปงบประมาณ 2560 แบงเปนตน
เงินกู 216,674.334 ลานบาท ดอกเบีย้และ
คาธรรมเนียม 153,696.338 ลานบาท 

- ครม.  มีมติเมื่อ 2 ก.พ. 59 เห็นชอบวงเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560  
ตามที่ สงป. เสนอ โดยไดจัดสรรงบชําระตนเงินกู
ของรัฐบาล 48,868.336 ลานบาท งบชําระ
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 142,151.514 ลาน
บาท การจัดสรรงบชําระตนเงินกูดังกลาว คิดเปน
รอยละ 1.79 ของงบประมาณรายจายประจําป 
2560 (งปม. รายจายประจําป 2560 เทากับ 
2.733   ลานลานบาท) 

 นายอัคนิทัต บุญโญ 

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

16 6.12 ในระยะยาว พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการ
ขนสงและคมนาคม ดาน
คมนาคมทางบกโดยเริ่ม
โครงการรถไฟฟาขนสง
มวลชนในกรุงเทพมหานคร
และรถไฟฟาเชื่อม
กรุงเทพมหานครกับเมือง

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

  โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการดาน  
Logistic เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (4) 
ผลการดําเนินงาน:  
ป 2557 (วันที่ 12 - 30 กันยายน 2557) 
อนุญาตใหกรมศุลกากรใชที่ราชพัสดุจังหวัดตราด 
จํานวน 2 แปลง ไดแก  แปลง ตร. 268 
(บางสวน) เนื้อที่ 10 ไร เพื่อกอสรางอาคาร
คลังสินคาและลานตรวจสินคาและแปลง ตร 477 

ป 2558 
เปนงบที่ไดรับอนุมัติ
และเบิกจายรวมกับ
โครงการการบริหารที่
ราชพัสด ุ

นายพงศธร
พากเพียรทรัพย 
ผูอํานวยการ 
กองบริหารที่ราช
พัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ 
โทร 0 2273 
0819 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

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

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

บริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลา
ในการเดินทางของ
ประชาชนและเพื่อใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้ง
ฐานใหรัฐบาลตอไปทําตอได
ทันที ดานคมนาคมทาง
อากาศโดยปรับปรุงทา
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะ
ที่ 2 ทาอากาศยานดอน
เมือง และทาอากาศยาน
สากลในภูมภิาค สงเสริม
การใชประโยชนทาอากาศ
ยานในภูมิภาค เพื่อให
สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศได
อยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสนบัสนนุใหเกิด
การพัฒนานคิม
อุตสาหกรรมการบนิของ
ประเทศ การซอมบํารุง
อากาศยาน และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
ใหบริการขนสงทางอากาศ
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานใน

เศรษฐกิจและสังคม เนื้อที่ 12-0-03 ไร เพื่อเปนสถานที่ตั้งระบบ
ตรวจสอบตูคอนเทนเนอรสินคาดวยเครื่องเอ็กซเรย 
ป 2558 
การเปดประมูลหาผูลงทุนโครงการพัฒนาท่ีราช
พัสดุเพ่ือสนับสนุนโครงการดาน Logistics : 
คณะทํางานฯ ไดประชุมกําหนดเงื่อนไขการเปด
ประมูลหาผูลงทุนพัฒนาที่ราชพัสด ุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ ชร. 371 อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 18-1-53 ไร แปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ อลป. 1 และ อลป. 2 อาํเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง เนื้อที่ประมาณ 329-0-48 ไร พรอม
ทั้งไดจัดทําผังการประมูลเสร็จเรียบรอยแลว แตจาก
การตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวาที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร. 371 ตั้งอยูใน
พื้นที่ที่ไดมีประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 ซึ่งการดําเนินการพัฒนาจะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กําหนด ทั้งนี้ เมื่อ กนพ. 
กําหนดเงื่อนไขเรียบรอยแลว กรมธนารักษจะแจงจังหวัด
เชียงรายดําเนินการตอไป 
ป 2559 

- สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ลําปางตรวจสอบราคา
ประเมินที่ดินที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 
อลป. 1 และ อลป. 2 อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปางเนื้อที่ประมาณ 329-0-48 ไร จากการ

Email : 
Phongtornph@tre
asury.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 118) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ระดับสากล รวมทั้งการใช
ทาอากาศยานในภูมิภาค
เสริมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและทาอากาศยานดอน
เมือง เชน ทาอากาศยานอู
ตะเภา เปนตน และดานการ
คมนาคมทางน้ําโดย
พัฒนาการขนสงสินคาทาง
ลําน้ําและชายฝงทะเลเพื่อ
ลดตนทุนระบบ 
โลจิสติกสของประเทศ เริ่ม
จากการเรงรัดพัฒนาทา
เทียบเรือชายฝงที่ทาเรือ
แหลมฉบัง ทาเรือชายฝง
ทะเลอาวไทยและอนัดามัน 
ตลอดจนผลักดันใหทาเรือ
ในลําน้าํเจาพระยาและปา
สักมีการใชประโยชนในการ
ขนสงสินคาภายในประเทศ
และเชื่อมโยงกบัทาเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขดุ
ลอกรองน้ําลึก 

ประเมินมูลคาโครงการในเบื้องตนปรากฏวามี
มูลคาเกิน 1,000 ลานบาท จึงอยูในขายทีจ่ะตอง
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 หรือ พ.ร.บ. รวมทุน พ.ศ. 
2556 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําราง TOR 
จัดจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. รวมทุน พ.ศ.2556 
นําเสนอทานอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
แผนการดําเนินการ :  

- ติดตามผลการพิจารณามูลคาโครงการที่ราช
พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อลป. 1 และ 
อลป. 2 อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เนื้อที่
ประมาณ 329-0-48 ไร 

  • การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจสูการเติบโต

คําสั่ง
หัวหนาคณะ

เรื่อง การจัดหาทีด่ินเพื่อใช
ประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

การดําเนินการพัฒนาและจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ(4) 

ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ- 

นายพงศธร
พากเพียรทรัพย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 119) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

อยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
• การสรางความ
เชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

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

พิเศษ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
1) ใหที่ดินของรัฐประเภทอื่น

ตามแนบทายคําสั่งฯ ตกเปนที่ราช
พัสดุ โดยใหมีผลเปนการเพิกถอน
สภาพที่ดินตางๆ ดังนี้ (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
ที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผลการดําเนินงาน : ป 2559 
- จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพือ่ติดตาม

ผลการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
- แตงตั้งคณะทํางานกําหนดรายละเอียด

ขอบขายขอเสนอทางเทคนิคและอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
สรรหา และคัดเลือกผูลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามคําสั่งกรมธนารักษที่ 714/2558  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ประชุม

คณะทํางานกําหนดรายละเอียดขอบขาย
ขอเสนอทางเทคนิคและอื่น ๆ เกี่ยวกับการสรร
หา และคัดเลือกผูลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อพิจารณารางคําอธิบายหลักเกณฑ
ขอเสนอการคัดเลือกผูพัฒนาพื้นที่เพื่อการ
ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 คณะทํางาน

กําหนดรายละเอียดฯ ไดจัดทําหลักเกณฑ
ขอเสนอการพัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนและ
ขั้นตอนการดําเนินการ และนําเสนอกรมธนา
รักษเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว 
วันที่ 13 มกราคม 2559 ประชุม

คณะอนุกรรมการดานการจัดหาท่ีดินและบริหาร
จัดการ ครั้งที่ 1/2559 ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
   1) รับทราบหลักเกณฑขอเสนอการคัดเลือกผู

ลงทุน รวมถึงอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมการจัด
ใหเชาที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ

เบิกจาย - 
 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 120) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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
ที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนา ให
กรมธนารักษจัดใหหนวยงานของรัฐ

นําเสนอตอคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบอัตราคาเชาและคาธรรมเนยีมการจัดใหเชาท่ี
ราชพัสดุเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ 6 พื้นที่ (ตาก 
สระแกว สงขลา มุกดาหาร ตราด และหนองคาย) 
   2) รับทราบการกําหนดหลักเกณฑการ

คัดเลือกผูลงทุนและขั้นตอนการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
วันที่ 18 มกราคม 2559 ประชุม

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ครั้งที ่1/2559 ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
   1) เห็นชอบอตัราคาเชาและคาธรรมเนียมการจัด

ใหเชาฯ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมฯ สามารถผอนชําระได
โดย (1) ชําระ ครั้งเดียว ณ วันจัดใหเชา และ (2) 
ยกเวนจาย 5 ปแรก (จายปที่ 6 - 10) อัตรา
ดอกเบี้ยตามราคาตลาดที่ทางราชการกาํหนด 
   2) รับทราบการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก

ผูลงทุนและขั้นตอนการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษแลว 
- กรมธนารักษลงนามสัญญาเชาทีด่ินราชพัสดุในเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดสระแกวกับการนคิม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เมื่อวนัที่ 18 
กุมภาพันธ 2559 พรอมทั้งแถลงขาวเกีย่วกบัการ
ดําเนนิงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษของกรมธนารักษ 
สํากรับกรณีเปดประมูลเพื่อประกาศสรรหาและ
คัดเลือกผูลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ จะดําเนนิการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 121) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ใชประโยชนหรือจัดใหการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเชา
เพื่อใชเปนพื้นที่พัฒนา ตาม
ระยะเวลา หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไข รวมทั้งอัตราคาเชาที่
คณะกรรมการกําหนด โดย
ระยะเวลาการเชาตองไมนอยกวา
คราวละหาสิบป และอาจตอสัญญา
อีกไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด โดยมิใหนํา
มาตรา 540 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับ ซึ่งการเชาดังกลาวไมถือเปน
การรวมลงทุนตามกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 

5) ผูเชาที่ดินมีสิทธินําไปให
เชาชวงหรือนําไปหาประโยชน
ตามวัตถุประสงคได และบรรดาสิ่ง
ปลูกสรางใดๆ ที่ผูเชาหรือผูเชาชวง 
ไดปลูกสรางขึ้น ใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูเชาหรือผูเชาชวง 
เวนแต   เปนสิ่งปลูกสรางที่ทําขึ้น
เพื่อประโยชนสาธารณะ 

ในพื้นที่จังหวดัมุกดาหารหรือจังหวดัหนองคาย 
ประมาณปลายเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2559 
- ดําเนินการใหเอกชนเชาในพื้นที่จังหวัด

มุกดาหาร หนองคาย และตราด สําหรับพื้นที่
จังหวัดตาก สงขลา อยูระหวางเรงดําเนินการ
แกไขปญหาในพื้นที่ 
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 กรมธนารักษ

ชี้แจงหลักเกณฑการสรรหา คัดเลือกผูลงทุน
พัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใน
โครงการ Open House และปาฐกถาพิเศษ 
“เดินหนาประเทศไทย” Royal Paragon Hall
เพื่อใหนักลงทุนรับทราบหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการลงทุนดังกลาวอยางทั่วถึง 
- กรมธนารักษจัดทําประกาศเปดประมูลสรร

หาและคัดเลือกผูลงทุนในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 122) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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
เจรจาผูลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติดําเนินการ
นําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 123) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ลงนามตอไป 
- กรมธนารักษจดัทําแผน

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

 
     โครงการกอสรางดานศุลกากรเชียงของแหงใหม (3) 

ผลการดําเนินงาน : 
- ป ๒๕๕๘ ไมไดรับงบประมาณ แตไดรับการ

จัดสรรงบกลางรายการเงินสํารองจายกรณฉีุกเฉิน
หรือจําเปนฯ ป ๒๕๕๘ จากคณะรัฐมนตรีจํานวน 
๒๕๕.๗๘๘ ลานบาท แลว 
- บริษัท แอลที พรอบเพอรตี้ จํากดั ผูรับจาง 

ตามสัญญาจางเลขที่ ๙๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๗๒๐ วันซึ่งสัญญา
จางดังกลาวไดมีการกาํหนดขั้นตอนการดําเนินการ
กอสรางฯ จํานวน ๒๗ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
- คณะกรรมการตรวจการจางฯ ตรวจรับงาน

กอสรางงวดสุดทายเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒ 

เบิกจายแลว 
ป 25๕๖ 
=๗๕.๔๐ ลบ. 
ป 25๕๗ 
=๔๔.๑๙ ลบ. 
ป 25๕๘ งบกลาง 
= ๒20.69 ลบ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
๓40.28 ลบ 
 

นายศรชัย  
สรอยหงสพราย 
นายดานศุลกากร
เชียงของ 
กรมศุลกากร 
โทร. 
053791435 
E-mail: 103506 
@customs.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 124) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๒๗ งวดงาน และได
เปดที่ทําการดานฯ อยางเปนทางการ แลวเมื่อวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
- โครงการฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

     โครงการพัฒนาดานศลุกากรเชียงของ  
(คากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก) 
ผลการดําเนินการ :  

- งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๖๘๔ ลบ. 
ป ๒๕๕๘ = ๗.๓๓๖๘ ลบ. 
ป ๒๕๕๙ = ๒๙.๓๔๗๒ ลบ. 

- บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุป จํากัด ผูรับ
จางตามสัญญาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๕.๓๗๘๔ 
ลานบาท แบงงวดงานออกเปน 12 งวด ระยะเวลา
กอสรางทั้งสิ้น 365 วัน  

- ไดมีหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม 
(ครั้งที่ ๑) ตอทายสัญญาจางฯ เมื่อวนัที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๘ และหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติม (ครั้งท่ี ๒) ตอทายสัญญาจางฯ เมื่อวันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใหขยายระยะเวลากอสราง
ใหกับผูวาจางตั้งแตวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวม ๙๓ วัน กําหนดงาน
แลวเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

- คณะกรรมการตรวจรับการจาง ไดดําเนินการ

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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 125) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ตรวจรับการจางไปแลวจํานวน ๘ งวดงาน 
- อยูระหวางขั้นตอน/กิจกรรมดําเนินการกอสราง

งวดงานท่ี ๙-๑๐ 
     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  ดําเนินการไปแลว ๒๙ งวดงาน 
- สํานักงบประมาณแจงผลการพิจารณาเห็นชอบ

ใหกรมศุลกากรปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนมุัติใหโอนเปลี่ยนแปลง

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

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 126) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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 

บาท 
 

     โครงการกอสรางที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ(4) 

ผลการดําเนินงาน: 
งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๔.๙๐๐ ลานบาท 
ป ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๕๘.๕๐๐ ลานบาท 
ป ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๑๔๔.๕๔๘ ลานบาท 
ป ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ ๔๙.๕๐๕ ลานบาท 
ป ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๙๒.๓๔๗ ลานบาท 
- บริษัท รวมนครกอสราง (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูรับจาง ตามสญัญาจางเลขที่ ๔๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๕๔๐ วัน กําหนด

เบิกจายแลว 
ป 25๕๕ 
=๕๘.๕๐ ลบ. 
ป 25๕๖ 
= ๑๔๔.๕๔๘ ลบ. 
ป 25๕๗ 
= ๔๙.๕๐๕๐ ลบ. 
ป 25๕๘ 
= ๙๒.๓๔๖๙ ลบ. 
รวมทั้งสิ้น  

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 
โทร. 
026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 127) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

แลวเสร็จ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรมฯ ได
อนุมัติขยายระยะเวลากอสราง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขยายเวลาการกอสราง
ออกไปอีก ๙๔ วัน (ทําใหสัญญาสิน้สุดวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๘) มีการกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการกอสรางฯ จํานวน ๑๘ งวดงาน  ตรวจ
รับงานไปแลว ๑๘ งวดงาน เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘  การกอสรางดําเนินการแลวเสร็จตาม
สัญญาแลว 
- ตามหมายบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๐/

๒๕๕๗ หามมิใหกรมศุลกากรจายเงินตามสิทธิ
เรียกรองใหแกผูรับจางเปนจํานวน ๓,๑๕๕,๒๘๗.๒๒ 
บาท และตามหมายบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ 
๖๔๕,๖๘๓/๕๒๔๗ หามมิใหกรมศุลกากรจายเงิน
ตามสิทธิเรียกรองใหแกผูรับจางเปนเงิน 
๑๙,๓๒๘,๕๐๕.๑๙ บาท นั้น ศาลไดยกคํารองแลว 
จึงเบิกจายเงินคาจางงวดงานที่ ๑๗ (บางสวน) 
จํานวน ๒๒,๔๘๓,๗๙๒.๔๑ บาท  ที่กันไวเนื่องจาก
รอผลการพิจารณาของศาล และเงินคาจางงวดที่ ๑๘ 
(งวดสุดทาย) จํานวน ๒๗,๘๕๐,๖๗๕ บาท ใหแกผู
รับจาง รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๓๓๔,๔๖๗.๔๑ บาท 
ซึ่งดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว 

๓๔๔.๘๙๙๙ ลบ. 

17 6.14 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให
มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

   โครงการเพิ่มประสิทธภิาพความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 9,500,000.00 บาท(2) 

งบลงทุน 
- เบิกจายแลวจํานวน 
๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท 

นายสุรเชษฎ  
ชวยไทสง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 128) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

และตรวจสอบได โดย
จัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจที่
ชัดเจน พรอมทั้งกําหนด
เปาหมายและมาตรการที่
จะแกไขปญหาและฟนฟ ู
 

ผลการดําเนินงาน: 
เบิกจายเงินงวดที่ ๑  แลว จํานวน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท 
เบิกจายเงินงวดที่ ๒ แลว จํานวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ บาท 
คาดวาจะสามารถเบิกจายเงินงวดสุดทายไดภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ปฏิบัติการ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
0-2298-5880  
ตอ 2184 

 กิจการของรัฐวิสาหกิจทีม่ี
ปญหาดานการเงินและ
การดําเนินงานใหเกดิผล
ในทางปฏิบัติ ตลอดจน
พิจารณาความจําเปนใน
การคงบทบาทการเปนฐ
วิสาหกิจแตละแหงให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อใหรัฐวิสาหกิจ 

   โครงการการปรับปรุงอาคารสํานักงานเพื่อ
รองรับกองสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนใน
กิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จํานวน 
๑๙,๙๗๐,๐๐๐.00 บาท (2) 

ผลการดําเนินงาน: 
- ผูกพันสัญญาแลว จํานวน ๑๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท 
- มีความลาชาในการจัดเกบ็เอกสารทีม่ีจํานวนมาก 

การเคลื่อนยายอุปกรณสํานักงานและเอกสาร
ราชการตางๆ จึงทําใหการสงมอบพื้นที่ให
ผูรับเหมาดําเนินการปรับปรุงพื้นทีอ่าคารตึก
กรมบญัชีกลางมีความลาชา และอยูระหวางการขอ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังในการขอปรับปรุง
อาคารและขอใชพื้นท่ีสําหรับเก็บอุปกรณกอสราง 

งบลงทุน 
- ยังไมมีการเบิกจาย 

นายพงศพัฒน 
บูรณะนนท 
นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
0-2298-5880  
ตอ 2195 

 เปนเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพของรัฐใน
การพัฒนาประเทศและ

   โครงการประชาสัมพันธเพ่ือการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจอยางยั่งยืน จํานวน 
1,000,000.00 บาท(2) 

งบรายจายอื่น  
9๒๙,๐๐0 บาท 

น.ส.วันวิสาข  
เติมธงชัย 
นักวิเคราะห



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 129) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

พัฒนากลไกการกาํกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง 
เพื่อใหเกิดการแขงขันท่ี
เปนธรรม คํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ
สวนรวม คุมครอง
ผูใชบริการไดอยางม ี

ผลการดําเนินงาน: 
- ดําเนินการเบิกจายเงินแลว ๙๒๙,๐๐๐ บาท 
- สวนที่เหลือ จํานวน ๗๑,๐๐๐ บาท ถูกโอน

เปลี่ยนแปลงไปเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ตางประเทศ จํานวน ๕๙,๕๐๐ บาท(คงเหลือ 
๑๑,๕๐๐ บาท) 

รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
0-2298-5880  
ตอ 2113 

 ประสิทธภิาพ และ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว 
รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการหนี้ทั้งในสวนที่
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รับภาระอยางโปรงใสและ
มีประสิทธิภาพเพื่อลด
ภาระทางการคลัง 

   โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 
(PSO) จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท(2) 

ผลการดําเนินงาน: 
- ดําเนินการจางบริษัทที่ปรึกษาและลงนามใน

สัญญาจางแลว 
- ที่ปรึกษาอยูระหวางวิเคราะหขอเสนอการขอรับ

เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๐ และคาดวาจะสามารถตรวจรับ พรอมทั้ง
เบิกจายไดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

งบรายจายอื่น 

- ยังไมมีการเบิกจาย 
นายสุธารักษ  
ธีรจันทึก 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ 
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
0-2298-5880  
ตอ 3164 

     โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 7,500,000.00 บาท (2) 

๑ โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจดานการบริหาร
จัดการองคกร จํานวน 500,000.00 บาท 
ผลการดําเนินงาน : สคร. ไดดําเนนิการจัด
ประชุมเพื่อใหคําปรึกษาแกรัฐวิสาหกิจดานการ
บริหารจัดการองคกร ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙ 

 
 
งบรายจายอื่น 
- เบิกจายแลว จํานวน 
๓,๗๐๐ บาท 
 
 

1. น.ส.นันทนิษฎ 
วงคภักด ี
นักวิเคราะห
รัฐวสิาหกิจ 
ชํานาญการ 
โทร. 0-2298-
5880  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 130) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙  และคาดวาจะเบิกจายได
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จํานวนประมาณ 
๑๖๐,๐๐๐ บาท 

๒ ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ (State 
Enterprise Performance Apprisal : SEPA) 
จํานวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ผลการดําเนินงาน ป 2559 :อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งคาด
วาจะสามารถลงนามในสัญญาไดภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ 

3. โครงการพัฒนาระบบแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับ
ผลงานของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 
2,000,000.00 บาท 
ผลการดําเนินงาน :  

- กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๗/
๔๙๙๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจงการ
อนุมัติการใชจายเงินฝากคาใชจายเก็บภาษี
ทองถ่ิน ๑๐% ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว 

- อยูระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
อนุมัติหลักการในการจัดงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเดน รวมถึงลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตัดสินรางวลัรัฐวสิาหกิจดีเดน 

 
 
 
งบรายจายอื่น 
- ยังไมมีการเบิกจาย 
 
 
 
 
 
เงินนอกงบประมาณ 

- ยังไมมีการเบิกจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ 3138 
2. นายชวเจต 
สุนทรวิทย 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ 
ชํานาญการ 
โทร. 0-2298-
5880  
ตอ 3143 
3. นายวรพจน ปณ
จีเสคิกุล 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ 
ปฏิบัติการ 
โทร. 0-2298-
5880 ตอ 3149 
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 131) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ประจําป ๒๕๕๙ 
4. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาขอบเขต

รายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทาง
โครงการ Construction Sector 
Transparency Initiative (CoST) โดยวิธีตกลง
จํานวน ๑,๘๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
ผลการดําเนินงาน: 
- สคร. ไดจัดจางที่ปรึกษา (TDRI) ทําการศึกษา 

Scoping Study 
- เนื่องจากในการตรวจรับงานงวดท่ี ๑ 

คณะกรรมการตรวจรับงานมีประเด็น
ขอสังเกตใหที่ปรึกษาปรับแกไขงานหลายครั้ง
เพื่อใหคุณภาพของเนื้อหาสอดคลองกับ TOR 
จึงทําใหการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เลื่อนออกไป
จากกําหนดเวลาเดิม สงผลตอการสงมอบงาน
งวดที่ ๒ ของท่ีปรึกษา โดยที่ปรึกษาไดสงมอบ
ผลงานงวดที่ ๒ แลวในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
และคณะกรรมการตรวจรับไดมีประเด็นใหที่
ปรึกษาแกไข จึงยังไมสามารถตรวจรบัและ
เบิกจายเงินงวดที่ ๒ ได และจําเปนตองขอผูกพัน
การเบิกจายเงินไปในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

     โครงการการจัดทําแบบมาตรฐานสัญญารวม
ลงทุน ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวม

 นายณัฐวุฒิ  
ไพศาลวัฒนา 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 132) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จํานวน 
8,000,000.00 บาท (2) 

ผลการดําเนินงาน : ไมมีความประสงคดําเนิน
โครงการแลว จึงโอนเปลี่ยนแปลง ไปเปนคาใชจายใน 
(๑) การจัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอรพรอมตดิตั้ง 
จํานวน ๙๘๐,๐๐๐ บาท (๒) โครงการตรวจสอบ
คาใชจายตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคสาม 
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๓) โครงการปรับปรุง
พัฒนาเว็บไซตของ สคร. จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (๔) โครงการจัดซื้อระบบเครือขายกระจาย
สัญญาณไรสาย (Wireless Access Point) 
จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ(5) แผนการ
สื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชนและผูที่เกีย่วของ 
เรื่องการปฏิรูปรัฐวสิาหกิจของ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ จํานวน 
๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ โครงการ 

นิติกรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
โทร. 0-2298-
5880  
ตอ 3129 

๑ คาใชจายในการจัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร
พรอมติดตั้ง จํานวน ๙6๐,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน: 
- ผูกพันสัญญาแลว จํานวน ๙๖๐,๐๐๐ บาท 
- อยูระหวางการตรวจรับ 

งบประมาณ 
ยังไมมีการเบิกจาย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 133) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

2 โครงการตรวจสอบคาใชจายตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรค
สามจํานวน 2,0๐๐,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน: 
- ผูกพันสัญญาแลว จํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
- เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาการสงมอบงาน
งวดที่ ๑ และ งวดที่ ๒ จากบริษัทที่ปรึกษา 
ออกไปอีก ๔ เดือน ซึ่งคาดวาจะสิ้นสุดภายใน
ธันวาคม ๒๕๕๘ 
- ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับงานงวดที่ ๑ และ ๒ 

- งบประมาณ 
ยังไมมีการเบิกจาย 
- เงินกันเหลื่อมปของ
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จํานวน 
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

3 โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตของ สคร. 
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน: 
- ผูกพันสัญญาแลว จํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แลว  
- อยูระหวางการตรวจรับงานงวดที่ ๒ 

หมายเหตุ : เปนโครงการที่ดาํเนนิการภายใตสัญญา  
ซึ่งจะหมดสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

- งบประมาณ 
ยังไมมีการเบิกจาย 
- เงินกันเหลื่อมปของ
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จํานวน 
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

4 โครงการจัดซื้อระบบเครือขายกระจายสัญญาณ
ไรสาย (Wireless Access Point) จํานวน 
๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
ผลการดําเนินงาน: 

- งบประมาณ 
ยังไมมีการเบิกจาย 
- เงินกันเหลื่อมปของ
งบประมาณ พ.ศ. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 134) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- ผูกพันสัญญาแลว จํานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- อยูระหวางตรวจรับงาน 

หมายเหตุ : เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตสัญญา 
ซึ่งจะหมดสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

 

๒๕๕๘ จํานวน  
๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

     โครงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (3) 

ผลการดําเนินงาน : ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙ เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี ้

๑) รางพระราชพระราชบัญญตัิการพัฒนาการ
กํากับดูแลและบรหิารรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. .... :  

คนร. ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 
.... ที่ไดมีการปรับปรุงแกไขตามความเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนทีไ่ดรับ
จากการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม 2558 และมีมติเหน็ชอบในหลักการ
ของรางพระราชบัญญัตกิารพัฒนาการกํากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตามที่
คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ
แหงชาติเสนอ และมอบหมายใหกระทรวงการคลัง
พิจารณารางกฎหมายดังกลาว กอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป เนื่องจากเปนกฎหมายที่

 1. นายสุธารักษ  
ธีรจันทึก 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ 
ชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0-2298-
5880 ตอ 3164 
2. นายภูมิศักดิ์ 
อรัญญาสุขเกษม 
ผูอํานวยการกอง
พัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 
โทร. 0-2298-
5880 ตอ 2136 
3. น.ส.ปยวรรณ 
ลามกจิจา 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารหลักทรัพย 
โทร. 0-2298-



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 135) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับรัฐวิสาหกจิ 
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผานการนําหลักบรรษัทภิบาล
ที่ดี (Good Corporate Governance) ตาม
มาตรฐานสากลมาปรับใชกับรัฐวิสาหกจิทุกแหง รวมทั้ง
จัดตั้งบรรษัทวสิาหกจิแหงชาติขึ้น เพื่อเพิ่มมูลคาและ
ประสิทธิภาพของรัฐวสิาหกิจทีเ่ปนบริษัท  ทั้งนี้ ขอให
สื่อสารทําความเขาใจกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของเพื่อให
เกิดความเขาใจรวมกันดวย 

2) ผลการพิจารณาการดําเนินการตามแผนการ
แกไขปญหาของรัฐวสิาหกิจ ๗ แหง 

- คนร. รับทราบผลการดําเนินการตามแผนการ
แกไขปญหารัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แหง ในชวงเวลา 1 ปที่
ผานมา ตามที่คณะอนุกรรมการกลัน่กรองแผนการ
แกไขปญหารัฐวสิาหกิจเสนอ ซึ่งเห็นวา รัฐวสิาหกจิมี
ความคืบหนาและพัฒนาดีขึ้นตามลําดับ แตการแกไข
ปญหาในบางประเด็นสําคัญยังไมเปนไปตามเปาหมาย 
และจําเปนตองมีการติดตามการแกไขปญหาอยาง
ใกลชิด และจะมีการประเมินผลการดําเนนิงานอีกครั้ง
ในเดือนมีนาคม 2559 

- คนร. มีขอสังเกตในการแกไขปญหา
รัฐวิสาหกิจรายแหง ดังนี ้

   (๑) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอ
ที) และ (๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (บมจ. กสท)  

5880 ตอ 2111 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบ
ายรัฐวิสาหกิจ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 136) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

   - มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (กระทรวง ICT) กําหนดทิศทาง
และบทบาททีช่ัดเจนรวมกันของรฐัวิสาหกิจทั้ง 2 
แหง และกํากับดูแลการดําเนินงานดังกลาว ใหมี
ความชัดเจนและเห็นผลเปนรูปธรรมภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ 

   (๓) การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 
   - ในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ รฟท. 

กําหนดใหกระทรวงคมนาคมและ รฟท. ตองมี
ความชัดเจนถึงแหลงเงินลงทุนกอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และใหเริ่มลงทุนใหไดภายในป 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

   - กําหนดนโยบายใหเอกชนเขามารวมลงทุน
สําหรับโครงการของ รฟท. เพิ่มขึ้นแทนการให รฟท. 
ลงทุนเอง เพื่อลดภาระการลงทนุของภาครัฐใน
ภาพรวม และสําหรับโครงการรถไฟฟาสายสีแดงและ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ARL) ควรให
เอกชนเขามารวมลงทุนในการดําเนนิงานเดินรถ 

   - กําหนดให รฟท. จัดทําแผนงานการสงมอบ
พื้นที่บริเวณโรงงานมักกะสันใหชัดเจน โดยให รฟท. 
ทยอยสงมอบพื้นที่ใหกระทรวงการคลังภายใน ๒ ป 
ทั้งนี้ ในสวนพื้นท่ีที่เปนโรงพยาบาล โรงเรียน และ
บานพักผอนผันใหดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายใน ๓ ป 

   (๔) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 137) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

   - เรงรัดใหนาํเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน
แผนการจัดหารถ โดยใหพจิารณาประเภทและจํานวน
ที่เหมาะสมภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

   - เรงจัดซื้อรถโดยสารกาซธรรมชาติ (NGV) 
๔๘๙ คัน ใหสามารถประกวดราคาใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

   - เรงดําเนินการประกวดราคารถโดยสารที่ใชกาซ
ธรรมชาติ (NGV) ๔๘๙ คัน ใหแลวเสร็จภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙ 

   - พิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งตั๋วโดยสาร
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่ ขสมก. สามารถดําเนนิการ
ไดเองกอน เพื่อรองรับระบบตั๋วรวมที่อยูระหวางการ
ดําเนินการของกระทรวงคมนาคม 

   - กํากับดูแลการบริการของรถรวมบริการใหมี
คุณภาพและความปลอดภัยตอผูใชบริการ 

   (5) บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) (บมจ. 
การบินไทย) 

   - ใหจัดทําแผนงานและกําหนดเวลาการจัดการ
ตัวแทนจําหนาย (Agent) ใหมีความชัดเจน และ
เสนอภายในเดือนมีนาคม 2559 

   - ใหชะลอการจัดหาเครื่องบินที่ยังไมมีความจําเปน 
ในกรณีมีการจัดหาเครื่องบินเพิม่เติม จะตองเปน
เครื่องบินประเภทเดียวกับที่มีอยูแลวในฝูงบิน 

   (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 138) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เรงลดหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได 

   (7) ธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย (ธอท.) 
ใหเรงดําเนินการจัดหาพันธมิตรใหเปนไปตาม
แผนงานและลดหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได 

- เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน
รัฐวสิาหกิจรวมกันแกไขปญหาอยางจริงจัง คนร. จะ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่ยังตอง
ดําเนินการตอเนื่อง โดยไดกําหนดตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการแกไขปญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 
แหง เพื่อประเมินผลตอไปในเดือนมีนาคม 2559 
และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ พิจารณาแผนการ
ดําเนินงานในป 2559 ของรัฐวิสาหกิจ โดยให
สอดคลองกับแผนปฏิรูปและนโยบายของรัฐบาล 
รวมทั้งกําหนดแนวทางการประเมนิผลการแกไข
ปญหาและมาตรการเพื่อบังคับใช  ในกรณีที่
รัฐวิสาหกิจไมสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
เปาหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 
คณะอนุกรรมการเปดเผยขอมูลโครงการกอสราง
ภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สําหรับ
โครงการความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ 
(CoST) (คณะอนุกรรมการ MSG) 

- คณะอนุกรรมการ MSG ไดจัดใหมีการประชุมครั้งที ่



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 139) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ โดยได
พิจารณาในเรื่องดังตอไปนี ้

(1) รับทราบความคืบหนาการดําเนนิงานของบริษัท 
ทาอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (บมจ. ทอท.) ใน
การจัดทาํเวบ็ไซตใหมทีส่ามารถรองรับการอัพโหลด
ขอมูลของโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ ทั้งหมด 

(2) พิจารณารูปแบบและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team : AT) 
ที่จะไดมีการแตงตั้งตอไป เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) ที่ บมจ. ทอท. ได
เปดเผยแลว 

(3) ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการสําหรับ
คณะอนุกรรมการ MSG โดยเจาหนาที่จาก CoST 
International Secretariat (CoST IS) เพื่อสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ CoST ขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ MSG และ
คณะทํางานตรวจสอบขอมูล (Assurance Team : AT) 
รวมทั้งแนวทางในการดําเนิน โครงการ CoST ใน
ตางประเทศ 

- เมื่อวันที่ ๑๘ กมุภาพันธ ๒๕๕๙ สคร. ในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ MSG รวมกับ 
สถานเอกอัครทูตอังกฤษประจําประเทศไทยและ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 140) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

องคการตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) จัดการ
สัมมนาใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการ CoST 
ใหแกหนวยงาน สวนราชการ รัฐวสิาหกิจ และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 
 

คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ
แหงชาติ (คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัท) 

- คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๕๙ ไดพิจารณาสรุปประเด็นทีเ่กี่ยวของกับราง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกจิ พ.ศ. .... ภายหลังจากที่มกีาร
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พรอมทั้ง
พิจารณานําประเด็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของมา
ปรับปรุงรางกฎหมายดังกลาว กอนนําเสนอ คนร. 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๙ 

- คนร. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการของราง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร
รัฐวสิาหกิจ พ.ศ. .... และมอบหมายให
กระทรวงการคลังพิจารณารางกฎหมายดังกลาว กอน



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 141) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไขปญหา
รัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ) 

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
เปนการติดตามความคืบหนาของการดําเนินการ
ของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๗ แหง พรอมท้ังพิจารณาแนว
ทางการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพื้นฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจในระยะ ๑ ป กอนนําเสนอ 
คนร. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๙ ตอไป 

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จะมีการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
เพื่อติดตามความคืบหนาผล 

การดําเนินงานของ รฟท. ตามที่ประชุม คนร. มี
ขอสังเกต ในคราวประชุม คนร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ 

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

กฎหมายลําดับรองที่จําเปนสําหรับดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป ๒๕๕๖)  มีความ

 นายพลจักร  
นิ่มวัฒนา 
นักวิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ 
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงาน
คณะกรรมการนโย



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 142) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ครบถวนแลว 
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 ใชเปน
แนวทางในการพิจารณาพัฒนาโครงการในรูปแบบ 
PPP ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรฯ ประกาศใชในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

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

บายรัฐวิสาหกิจ 
0-2298-5880  
ตอ 3182 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 143) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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 
Pipeline) เปน ๖๖ โครงการ วงเงินลงทุนรวม 
๑.๕๘ ลานบาท 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 144) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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

 
 

     โครงการยกระดับกระบวนการใหเอกชนเขารวม
ลงทนุในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) (4) 

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ดังนี้  

  ๑.๑ รับทราบมาตรการเรงรัดโครงการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ซึ่งเปน
อํานาจหนาที่ของ สคร. ในการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ (๘) แหงพระราชบญัญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกจิการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให
หนวยงานทีเ่กี่ยวของปฏิบัตติามมาตรการดังกลาว
ตอไปตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ใหฝาย
เลขานกุารของคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) 
และหนวยงานทีเ่กี่ยวของรับความเห็นของสํานัก
งบประมาณและสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

  ๑.๒ รับทราบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมเสนอเพิ่มเติมวา กระทรวงคมนาคมจะ

  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 145) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ดําเนินการเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทาง
กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-ระยอง เพื่อขอบรรจุไวใน
แผนการดําเนินการตามมาตรการเรงรัดโครงการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ตอไป 

๒. ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุนในกจิการของรัฐ (คณะกรรมการ
นโยบายฯ) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ คณะกรรมการนโยบายฯ มีมติดังนี้  

  ๒.1 อนุมัติโครงการภายใตมาตรการ PPP 
Fast Track ระยะแรก จํานวน ๕ โครงการ มูลคา
การลงทุนทั้งสิ้น ๓๓๔,๒๐๗ ลานบาท ไดแก โครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีน้ําเงิน โครงการ
ทางหลวงพเิศษระหวางเมือง สายบางปะอิน – 
นครราชสีมา และสายบางใหญ – กาญจนบุรี  

  ๒.2 กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการภายใต PPP Fast Track โดยเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙   

  ๒.๓ เห็นชอบแนวทางการกํากับติดตาม
โครงการภายใตมาตรการ PPP Fast Track 

๓. สคร. ไดจัดประชุมหารือกับหนวยงานเจาของ
โครงการเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจการดําเนินโครงการ
ภายใตมาตรการ PPP Fast Track และตอมาหนวยงาน
เจาของโครงการไดเสนอแผนการดําเนินโครงการ
ตามมาตรการ PPP Fast Track ผานกระทรวง
คมนาคมมายัง สคร. แลว  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 146) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

๔. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ 
๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได
พิจารณาแผนการดําเนินโครงการและกําหนด
กรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการภายใต PPP 
Fast Track โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓ โครงการ ไดแก 
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู สายสีเหลืองและสาย
สีน้ําเงิน และภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
จํานวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา 
และสายบางใหญ – กาญจนบุร ี

5. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติ 
รับทราบความคืบหนาในการเพิ่มมูลคาโครงการ 
PPP ที่ตองการดําเนินการตาม พรบ. รวมลงทุนฯ ป 
๒๕๕๖ จาก ๑,๐๐๐ ลานบาท เปน ๕,๐๐๐ ลาน
บาท โดยกฎระเบียบที่รองรับการปรับเพิ่มมลูคา
โครงการดังกลาวมีความพรอมแลว และคาดวาจะ
สามารถประกาศใชไดในระยะเวลาอันใกลนี้ พรอม
ทั้งไดติดตามความคืบหนาโครงการภายใต
มาตรการ PPP Fast Track ของกระทรวง
คมนาคม จํานวน ๕ โครงการ โดยโครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีเหลือง และโครงการ 
Motorway เสนทางบางปะอิน – นครราชสีมา และ
เสนทางบางใหญ – กาญจนบุรี สามารถดําเนินการได



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 147) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ตามกําหนดระยะเวลาของมาตรการ PPP Fast 
Track แตในสวนของรถไฟฟาสายสีน้ําเงินมีการ
ปรับปรุงกรอบเวลาจากแผนงานเดิม เนื่องจาก
กระทรวงคมนาคมใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง
ประเทศไทย (รฟม.) ปรับปรุงขอมูลใหมีความเหมาะสม
และถูกตองตามขั้นตอนมากขึ้น 

6. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ 
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ มีมติ
ให รฟม. ดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแค
ราย – มีนบุรี) และสีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) 
โดยมีวงเงินลงทุน 56,691 ลานบาท และ 
54,644 ลานบาท ตามลําดับ โดย
คณะกรรมการนโยบายฯ ไดมอบหมายให รฟม. ไป
ปรับกรอบวงเงินใหเปนปจจุบันและเหมาะสมมาก
ขึ้น กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2559 นอกจากนี้ 
คณะกรรมการนโยบายฯ ไดติดตามความคืบหนาของ
อีก 3 โครงการภายใตมาตรการ PPP Fast Track 
ของกระทรวงคมนาคม ไดแก โครงการรถไฟฟา
สายสีน้ําเงิน (ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบาง
ซื่อ - ทาพระ) และโครงการ Motorway สายบางปะอิน 
– นครราชสีมา และสายบางใหญ - กาญจนบุรี ซึ่ง
ทั้ง 3 โครงการยังสามารถดําเนินการไดตามกําหนด 
โดยโครงการ Motorway 2 โครงการ อยูระหวาง
การทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 148) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

Sounding) และคาดวาจะเสนอกระทรวงคมนาคมได
ในเดือนเมษายน 2559 นี้ สําหรับโครงการรถไฟฟา
สายสีน้ําเงิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมได
ใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายฯ ไดขอความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเรงพิจารณาโครงการใหเร็ว
ขึ้น เพื่อใหเปนไปตามกําหนดเวลาภายใตมาตรการ 
PPP Fast Track ตอไป โดยโครงการรวมลงทุน
ภายใตมาตรการ PPP Fast Track 5 โครงการ  
มีมูลคาวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 334,000 
ลานบาท 

7. คณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๙ จะไดพิจารณาโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวง
แคราย – มีนบุรี) และสีเหลือง (ชวงลาดพราว – สําโรง) 

     การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกองทุน
รวมวายุภักษ 1 (3) 
ผลการดําเนินงาน: 

- ในการประชุมคณะกรรมการกํากับการดําเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ (คณะกรรมการกํากับฯ) เมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการกาํกับฯ มีมติ
เห็นชอบในหลักการการจัดจางที่ปรึกษาทางการเงิน 
เพื่อศึกษารายละเอียดแนวทางการดําเนินงานที่
เหมาะสมของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่ สคร. 
เสนอ และขอให สคร. ปรับ TOR ใหสอดคลองกับ
แนวทางในการจัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคต

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 149) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) 
- คณะกรรมการกํากับฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/

๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ
หลักการจางที่ปรึกษาและกรอบวงเงินการจางที่
ปรึกษา โดยกําหนดกรอบวงเงินไมเกิน ๒๕ ลานบาท 

- คณะกรรมการกํากับฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบ
ใหเปลี่ยนแปลงกรอบนโยบายการลงทุนในเชิงกวาง
ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เพื่อใหกองทุนฯ 
สามารถลงทนุในหนวยลงทุนของ Private Equity 
Trust ได และมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

     การเรงรัดติดตามการเบิกจายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ(3) 
ผลการดําเนินงาน:  สคร. ไดประสานงานให
รัฐวสิาหกิจดําเนนิการจัดสงขอมูลแผนการเบกิจายงบ
ลงทุนเปนรายเดือนในระบบ PFMS-SOE ซึ่งปจจุบนั
รัฐวสิาหกิจไดนําสงขอมูลในระบบเปนที่เรียบรอยแลว 
และ สคร. ไดติดตามการเบิกจายงบลงทุนของ
รัฐวสิาหกิจใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวตอไป โดย
ผลการเบิกจายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 
(รัฐวสิาหกิจปปฏิทินสะสม ๑๒ เดือน จํานวน ๑๑ 
แหง และรัฐวสิาหกจิปงบประมาณ ๑๒ เดือน จํานวน 
๓๕ แหง) ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เทากับ 

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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 150) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

๒๑๙,๓๑๖ ลานบาท หรือรอยละ ๘๑.๒๒ ของแผนงบ
ลงทุนทั้งป จํานวน ๒๗๐,๐๓๘ ลานบาท (มติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจที่รอยละ ๙๕)  

- ผลการเบิกจายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 
(รัฐวิสาหกิจปปฏิทินสะสม ๒ เดือน จํานวน ๑๑ 
แหง และรัฐวิสาหกิจปงบประมาณ ๕ เดือน จํานวน 
๓๕ แหง) ณ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ เทากับ 
๔๕,๙๕๑ ลานบาท หรือรอยละ ๑๔.๓๒ ของแผนการ
เบิกจายงบลงทุนท้ังป จํานวน ๓๐๗,๔๕๙ ลานบาท 

- สคร. รวมกับกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ ได
มีการจัดประชุมเรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณของ
สวนราชการและรัฐวิสาหกจิ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปน
ประธาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ 
จํานวน ๑๓ แหง ไดเขารวมประชุมในวันดังกลาว 
เพื่อรับทราบปญหา พรอมทั้งเรงรัดการเบิกจายเงิน
ตามงวดงานใหเปนไปตามเปาหมายทีไ่ดตั้งไว 

- สคร. ไดมีการจัดประชุมเรงรัดการเบิกจายงบลงทนุ
ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๔ แหง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ) เปนประธาน ซึ่งมีนโยบายใหรัฐวิสาหกิจเรง
ดําเนินการใหมีการเบิกจายงบลงทนุใหเปนไปตาม
เปาหมาย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 151) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

18 6.16 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจให
มีประสิทธิภาพ โปรงใส 
และตรวจสอบได โดย
จัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจที่
ชัดเจน พรอมทั้งกําหนด
เปาหมายและมาตรการที่
จะแกไขปญหาและฟนฟู
กิจการของรัฐวิสาหกิจทีม่ี
ปญหาดานการเงินและ
การดําเนินงานใหเกดิผล
ในทางปฏิบัติ ตลอดจน
พิจารณาความจําเปนใน
การคงบทบาทการเปน
รัฐวิสาหกิจแตละแหงให
สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เพื่อให
รัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพของรัฐใน
การพัฒนาประเทศและ
พัฒนากลไกการกาํกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจที่เขมแข็ง 
เพื่อใหเกิดการแขงขันที่
เปนธรรม คํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ

   โครงการสนับสนุนการขยายกําลังการผลิต (4) 
เปนสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อใหผู
สงออกนําเงินไปใชในการขยายกําลังการผลิตของ
กิจการ เชน การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อ
เครื่องจักรเพิ่มเตมิและการลงทุนในสินทรัพยถาวร
อื่นๆ รวมทั้งการสรางโรงงานใหมภายในประเทศ
ทั้งนี้ตองเปนกิจการที่ผลิตสินคาเพื่อสงออกเปน
สวนใหญหรือเปนกิจการที่มีรายไดเปนเงินตรา
ตางประเทศหรือเปนกิจการที่ผลิตสินคาทดแทน
การนําเขาซึ่งเปนกิจการที่ดําเนินการอยูแลวหรือ
เปนกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม 
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนมถิุนายน 2559 
ธสน. ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกําลังการ
ผลิตใหแกผูสงออกเปนจาํนวน 16,731 ลานบาท 
และมียอดคงคางเงินใหสินเชื่อจํานวน 11,413  
ลานบาท โดยเปนวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญา
แลวในชวงเดือนกันยายน 2557 – มิถุนายน 
2559 จํานวน 3,124 ลานบาท 

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร.  
02-2713700 
ตอ 2704 
Email: 
thidaratm@exim.g
o.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 152) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

สวนรวม คุมครอง
ผูใชบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว 
รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการหนี้ทั้งในสวนที่
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รับภาระอยางโปรงใสและ
มีประสิทธิภาพเพื่อลด
ภาระทางการคลัง 

19 6.17 เพิ่มขีดความสามารถ
ของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมให
เขมแข็ง สามารถแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
เพิ่มองคความรูในดานการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและพัฒนาการ
บริหารจัดการภายในองคกร 
ปรับโครงสรางกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมใหเปนระบบและมี

   ปรับลดภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับ SMEs 
(2) , (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
- มีผลบงัคับใชตามกฎหมายแลว ตั้งแตวันที่ 27 

มีนาคม 2558 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
และยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 583) พ.ศ. 2558 
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอน
ที่ 21 ก ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติ
ในการดําเนินการ 

นายกฤษฎา  
จีนะวิจารณะ 
ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร.0 2273 
9020 ตอ 3301 
Emakumpung 
@mof.go.th 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนและ 

  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม(3) 
หมายเหตุ : ไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
ผลการดําเนินงาน : 
ป 2558 

ป 2557 
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 
ป 2558 

นางสาวสมรัก  
ตั้งในคุณธรรม 
ผูอํานวยการสํานัก 
กษาปณ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 153) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

เอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการ
เขาถึงแหลงเงินทุนและบริการ
ทางการเงินและการลงทุน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ 
การตลาดและโอกาสใน
การลงทุนในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

- สรางผลิตภณัฑโดยใชเทคโนโลยีใหมจํานวน 2 
ประเภท ไดแก 
  1) เหรียญ Partial Plated (ชุบสีบางสวน) 
  2) เหรียญสีชุดดอกไม โดยไดทดลองและ

รายงานผลการทดลองใหผูบริหารทราบแลว โดย
กระบวนการผลิตแลวเสร็จรอยละ 100 

ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 

กรมธนารักษ 
โทร. 0 2834 
8399 
มือถือ 08 1919 
5531 
Email :somrukta 
@treasury.go.th 

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

 นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร. 02-
2713700 ตอ 
2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 154) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- ในป 2558 จัดอบรมใหความรูผูประกอบการ
ในหลักสูตร “เพ่ิมโอกาสผูสงออกไทย ขยายตลาด
มั่นใจกับ EXIM” จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวม 301 
คน หลักสูตร “สงออกปลอดภัย SMEs ไทย มีภูม”ิ 
4 ครั้ง มีผูเขารวม 256 คน 
- ในป 2559 จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มโอกาสผู

สงออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM ” จํานวน 2 
ครั้ง โดยมีผูเขารวม 228 ราย 
- ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ธสน. ไดจัดสรร

วงเงินสินเชื่อใหแกผูประกอบการ SMEs เปน
วงเงินรวม 79,891 ลานบาท และมียอดคงคาง
เงินใหสินเชื่อจํานวน 30,230 ลานบาท โดยเปน
วงเงินท่ีอนุมัติในชวงเดือนกันยายน 2557– 
มิถุนายน 2559 จํานวน 47,793 ลานบาท และ
มีการเซ็นสัญญาแลวในเดือน กันยายน 2557 – 
มิถุนายน 2559 จํานวน 31,759 ลานบาท 

     โครงการค้ําประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) (แบบปกต)ิ (2) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
วันที่ 1 ก.ย. 57 ถึง 31 ธ.ค. 58 วงเงินอนุมัติ 
10,487.24 ลานบาท ยอดหนี้ ณ 31 ม.ค. 59 
จํานวน 4,339.97 ลานบาท 
หมายเหตุ : โครงการค้ําประกนัฯ (แบบปกติ) ของธนาคาร
สิ้นสุดระยะเวลารับคําขอค้ําประกนัฯ วันที่ 31 ธ.ค. 58 

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

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
และ บสย. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 155) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

     โครงการค้ําประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) (ปรับปรุงใหม) (2) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 มิ.ย. 59 วงเงินอนุมัติ 
6,986.12 ลานบาท  ยอดหนี้ 4,520.83 ลานบาท 
หมายเหตุ : ธนาคารขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการค้ํา
ประกันฯ (ปรับปรุงใหม) จากเดิมตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 58 - 
30 มิ.ย. 59 เปนสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 (ตามมติ ครม.
วันที่ 8 ก.ย. 58 และวันที่ 21 มิ.ย. 59) 

  

     โครงการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)(2) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแต
วันที่ 1 ก.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 59 วงเงินอนุมัติ
รวม 290,383.22 ลานบาท ยอดหนี้รวม 
128,872.07 ลานบาท ดังนี ้
   หนวย : ลานบาท 

Size วงเงินอนุมัต ิ ยอดหนี ้
SMEs_L 
SMEs_M 
SMEs_S 

189,413.40 
77,090.15 
23,879.67 

72,807.06 
37,894.57 
18,170.44 

รวม 290,383.22 128,872.07 

  ทั้งนี้ วงเงินอนุมัติรวมและยอดหนี้รวมขางตน ได
รวมผลการดําเนินงานโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ 
SMEs (Soft Loan GSB) และ โครงการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวยีนใหแก

 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 156) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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 วงเงิน
อนุมัติ 23,196.50 ลานบาท ยอดหนี ้ณ29 ก.พ. 
59 จํานวน 22,091.90 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. 59 จํานวน 5,953.90 ลานบาท 
  หมายเหตุ : โครงการ Soft Loan GSB และ KTB-Soft 
Loan GSB SMEs 59 ของธนาคาร  ปดโครงการแลว 
เนื่องจากวงเงินโครงการหมด   ลงกอน ดังนี้ 
  - โครงการ Soft Loan GSB ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 58-31 ธ.ค. 58 ปดโครงการแลว เมื่อวันที่ 
26 พ.ย.58 
  - โครงการ KTB-Soft Loan GSB SMEs 59 ระยะเวลา
โครงการ ตั้งแตวันที่ 11 ม.ค. 59-30 มิ.ย. 59 ปด
โครงการแลว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.58 

     โครงการ SPECIAL SMEs (4) 
วัตถุประสงค: เพื่อเปนเงนิทุนหมุนเวียนหรือลงทุนขยาย 
ปรับปรุงกิจการ สําหรับลูกคาเกาชั้นดี ที่มีหลักประกัน 
ผลการดําเนินงาน : 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
2 2.50 

 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยออม
แหงประเทศไทย 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 157) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
2 47.00 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 
85 268.08 

เบิกจายเงินกู 
ราย จํานวนเงิน 
85 251.65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงการ EXTRA SMEs (4) 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน หรือ
ลงทุนขยาย ปรับปรุงกิจการสําหรับลูกคาเกาชั้นดี 
ที่มี บสย.หรือบุคคลนติิบุคคล ค้ําประกัน 
ผลการดําเนินงาน: 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ(CF) 

ราย จํานวนเงิน 
13 20.72 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
5 8.70 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 
947 1,210.55 

เบิกจายเงินกู 

 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยออม
แหงประเทศไทย3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 158) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ราย จํานวนเงิน 
940 1,198.89  

 
 

     โครงการ HAPPY LOAN (4) 
วัตถุประสงค : เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน ขยาย 
ปรับปรุง พัฒนากิจการ 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 
 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
25 361.96 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
3 12.70 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 
169 975.09 

เบิกจายเงินกู 
ราย จํานวนเงิน 
155 893.45  

 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (Policy Loan) 
SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ
ชะลอตัว (4) 

 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 159) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ผลการดําเนินงาน : 
หนวย : ลานบาท 

การติดตอ (CF) 
ราย จํานวนเงิน 

7,870 28,140.40 
ยื่นกู (AF) 

ราย จํานวนเงิน 
62 184.58 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 

3,130 8,996.91 
เบิกจายเงินกู 

ราย จํานวนเงิน 
3,062 8,709.19 

หมายเหตุ : โครงการของป 2559 

ประเทศไทย 
 

     โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (Policy Loan) 
SMEs ที่เปนผูประกอบการใหม (NEW/Start-up) 
ที่มีนวัตกรรม (4) 
ผลการดําเนินงาน : 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
290 862.29 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
81 178.02 

อนุมัติ 

 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 160) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ราย จํานวนเงิน 
46 80.72 

เบิกจายเงินกู 
ราย จํานวนเงนิ 
28 39.04 

หมายเหตุ : โครงการของป 2559 
     โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (Policy Loan) 

SMEs ที่ขนาดยอมที่มีศักยภาพและมีแนวโนม
สามารถเติบโตไปสูขนาดกลางได (4) 
ผลการดําเนินงาน : 
 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
543 2,914.45 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
44 248.60 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 
73 334.07 

เบิกจายเงินกู 
ราย จํานวนเงิน 
47 194.81 

หมายเหตุ : โครงการของป 2559 

 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย 
 

     โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs (4) 

 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 161) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ผลการดําเนินงาน : 
หนวย : ลานบาท 

การติดตอ (CF) 
ราย จํานวนเงิน 

1,466 4,553.75 
ยื่นกู (AF) 

ราย จํานวนเงิน 
6 17.70 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 

1,406 4,334.55 
เบิกจายเงินกู 

ราย จํานวนเงนิ 
1,386 4,262.40 

หมายเหตุ : โครงการของป 2559 

และขนาดยอมแหง
ประเทศไทย 
 

  มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

27 
เมษายน 
2553 

    คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบให 
บสย. ดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อ
โครงการPortfolio Guarantee 
Schemeระยะที่ 2 วงเงิน 
30,000 ลานบาท สําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ทั่วไป โดย
ค้ําประกันสูงสุด 40 ลานบาทตอ
ราย อายุการค้ําประกัน 5 ป โดย
คิดคาธรรมเนียมการค้ําประกนัใน
อัตรารอยละ 1.75 ตอป และมี
ระยะเวลาเปดรับคําขอค้ําประกัน

โครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ในลักษณะ 
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2 
(PGS ระยะที่ 2) (2) 
(โครงการไดสิ้นสุดการรับใบคําขอใหค้ําประกันแลว
เมื่อวันที ่7 ธันวาคม 2553) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการการค้ําประกันสินเชื่อมี
จํานวนทั้งสิ้น 10,152 ราย วงเงินอนุมัติค้ํา
ประกัน 29,999.99 ลานบาทสงผลให SMEs 
ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 53,563.03 ลานบาท 
ชวยรักษาสภาพการจางงาน 263,200 คน และ
คาดวาจะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึน้ 31,381 คน 

บสย. ไดรับ
งบประมาณสนับสนุน
ประจําป 2558 เปน
คาชดเชยความ
เสียหายจากการค้ํา
ประกันสินเชื่อ 
229.67 ลานบาท 
 

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.), 
โทร : 0 - 2890 -
9988 
E-mail : info@ 
tcg.or.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 162) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

  มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

12 
เมษายน 
2554 

    คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบให 
บสย. ดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อ
โครงการPortfolio Guarantee 
Schemeระยะที่ 3 วงเงิน 
36,000 ลานบาท สําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ทัว่ไป โดย
ค้ําประกันสูงสุด 40 ลานบาทตอ
ราย อายุการค้ําประกัน 5 ป โดย
คิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันใน
อัตรารอยละ 1.75 ตอป และมี
ระยะเวลาเปดรับคําขอค้ําประกัน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

โครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ในลักษณะ 
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3 
(PGS ระยะที่ 3)(2) 
(โครงการไดสิ้นสุดการรับใบคําขอใหค้ําประกันแลว
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการการค้ําประกันสินเชื่อมี
จํานวนทั้งสิ้น 11,066 ราย วงเงินอนุมัติค้ํา
ประกัน 35,047.56 ลานบาทสงผลให SMEs 
ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 57,385.94 
ลานบาทชวยรักษาสภาพการจางงาน 226,958 
คน และคาดวาจะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น 
51,735  คน 

บสย. ไดรับ
งบประมาณสนับสนุน
ประจําป 2558 เปน
คาชดเชยความ
เสียหายจากการค้ํา
ประกันสินเชื่อ 
232.49 ลานบาท 
 

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.), 
โทร : 0 -2890 –
9988, E-mail : 
info@ tcg.or.th 

  มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

1
พฤศจิกายน 
2554 และ            
7 สิงหาคม 
2555 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให 
บสย. ดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อ
โครงการPortfolio Guarantee 
Scheme  (PGS) ตามมาตรการ
สินเชื่อเพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs  ที่ไดรับ
ผลกระทบ จากอุทกภัยป 2554 
(PGS Flood 2011) วงเงิน 
100,000 ลานบาท สําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ที่อยูใน
พื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศ

โครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme  (PGS) ตามมาตรการ
สินเชื่อเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยป 2554 (PGS 
Flood 2011)(2) 
(โครงการไดสิ้นสุดการรับใบคําขอใหค้ําประกันแลว
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการการค้ําประกันสินเชื่อมี
จํานวนทั้งสิ้น 6,670 ราย วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 
28,074.86 ลานบาทสงผลให SMEs ไดรับสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน 41,848.18 ลานบาท  

บสย. ไดรับ
งบประมาณสนับสนุน
ประจําป 2558 เปน
คาชดเชย
คาธรรมเนียมค้ํา
ประกัน 735.69 
ลานบาท 
 

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.), 
โทร : 0 -2890 –
9988, E-mail : 
info@ tcg.or.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 163) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ของกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และ SMEs ที่ไดรับ
ผลกระทบทางออม โดยกําหนด
วงเงินค้ําประกันสูงสดุไมเกิน 30 
ลานบาทตอราย ตอสถาบัน อายุ
การค้ําประกัน 7 ป โดยคิด
คาธรรมเนียมการค้ําประกันใน
อัตรารอยละ 1.75 ตอป (รัฐบาล
จะรับภาระคาธรรมเนียมใหกับ 
SMEs ใน 3 ปแรก) และมี
ระยะเวลาเปดรับคําขอค้ําประกัน
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

ชวยรักษาสภาพการจางงาน 197,290 คน และ
คาดวาจะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น 33,993  คน 

  มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

24  
เมษายน
2555 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให 
บสย. ดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อ
โครงการPortfolio Guarantee 
Schemeระยะที่ 4 วงเงิน 24,000 
ลานบาท สําหรับผูประกอบการ 
SMEs ทั่วไป โดยค้ําประกันสูงสุด 40 
ลานบาทตอราย อายุการค้ําประกัน 5 
ป โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน
ในอัตรารอยละ 1.75 ตอป และมี
ระยะเวลาเปดรับคําขอค้ําประกัน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

โครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 4 (PGS ระยะที ่4) 
(เปนโครงการตอเนื่องจาก PGS ระยะที่ 3)(2) 
(โครงการไดสิ้นสุดการรับใบคําขอใหค้ําประกันแลว
เมื่อวันที ่31 ธันวาคม 2555) 
ผลการดําเนินงาน : ผลการการค้ําประกันสินเชื่อมี
จํานวนทั้งสิ้น 7,647 ราย วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 
23,999.87 ลานบาทสงผลให SMEs ไดรับ
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน 40,250.95 ลานบาท
ชวยรักษาสภาพการจางงาน 142,100 คน และ
คาดวาจะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึน้ 20,291 คน 

บสย. ไดรับ
งบประมาณสนับสนุน
ประจําป 2558 เปน
คาชดเชยความ
เสียหายจากการค้ํา
ประกันสินเชื่อ 
288.22 ลานบาท 
 

 

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.), 
โทร : 0 -2890 –
9988, E-mail : 
info@ tcg.or.th 

  มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง

24 
เมษายน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให บสย. 
ดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อโครงการ

โครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme สําหรับผูประกอบการใหม

บสย. ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนประจําป 

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 164) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

2555  
และ 8 
มกราคม 
2556 

ค้ําประกันสินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme วงเงิน 10,000 
ลานบาท สําหรับผูประกอบการ SMEs 
ที่เริ่มธุรกิจใหมซึ่งมีอายุกิจการไมเกิน 
3 ป โดยค้ําประกันสูงสุด 2 ลานบาท
ตอรายตอสถาบันการเงิน อายุการค้ํา
ประกัน 7 ป และคิดคาธรรมเนียมการ
ค้ําประกันในอัตรารอยละ 2.5 ตอป 
(รัฐบาลจะรับภาระคาธรรมเนียมใหกับ 
SMEs ในปแรก) และมีระยะเวลาเปด
รับคําขอค้ําประกันภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 
   ทั้งนี้ ผูประกอบการ SMEs 
จะตองผานการฝกอบรมหรืออยู
ระหวางการดําเนินการเขารวม
ฝกอบรมตามหลักสูตรบริหาร
จัดการธุรกิจจากหนวยงานตางๆ 
ตามเกณฑที่ บสย. กําหนด  

(PGS New/Start-up) (2) 
ผลการดําเนินงาน :  
(โครงการไดสิ้นสุดการรับใบคําขอใหค้ําประกันแลว
เมื่อวันที ่31 ธันวาคม 2558) 
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 – 31 ธันวาคม 
2558 มียอดการค้ําประกันสินเชื่อจํานวน 
2,298 ราย วงเงินอนุมัติค้ําประกันจํานวน 
1,250.89 ลานบาท สงผลให SMEs ไดรับสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน 1,276.78 ลานบาท ชวย
รักษาสภาพการจางงาน 9,106 คน และคาดวา
จะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น 1,911 คน 

2558 เปนคาชดเชย
คาธรรมเนียมค้ํา
ประกัน 4.82 ลาน
บาท 

อุตสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.), 
โทร : 0 -2890 –
9988, E-mail : 
info@ tcg.or.th 

  มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง

วันที่ 24 
เมษายน 
2555และ 
8 มกราคม 
2556 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให บสย. 
ดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อโครงการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
วงเงิน 20,000 ลานบาท สําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ที่นําไปซื้อและ
ปรับปรุงเครื่องจักร หรือนําไปลงทุน 
ขยาย ปรับปรุง หรือพัฒนากิจการดาน

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต 
(Productivity Improvement Loan)(2) 
ผลการดําเนินงาน :   
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 
2559  มียอดการค้ําประกันสินเชื่อจํานวน 41
ราย วงเงินอนุมัติค้ําประกันจํานวน 152.65 ลาน
บาท สงผลให SMEs ไดรับสินเชื่อจากสถาบัน

บสย. ไดรับ
งบประมาณสนับสนุน
ประจําป 2558 เปน
คาชดเชย
คาธรรมเนียมค้ํา
ประกัน 55.89 ลาน
บาท 

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.), 
โทร : 0 -2890 –
9988 
E-mail : info@ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 165) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

ตางๆ  อาทิ ดานบุคคลากร/แรงงาน 
ดาน logistic ดาน layout ดานการเงิน
เปนตน โดยค้ําประกันสูงสุด 5 ลาน
บาทตอรายอายุการค้ําประกัน 7 ป 
และคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันใน
อัตรารอยละ 1.75 ตอป (รัฐบาลจะ
รับภาระคาธรรมเนียมใหกับ SMEs ใน
ปแรก) และมีระยะเวลาเปดรับคําขอค้ํา
ประกันภายในวันที่ 23 เมษายน 
2559  

การเงิน 152.65 ลานบาท ชวยรักษาสภาพการ
จางงาน 971 คน และคาดวาจะทําใหมีการจาง
งานเพิ่มขึ้น 103 คน 

 tcg.or.th 
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย (ธพว.) 
 

20 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและวางรากฐานของ
เศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่ง
จะทําใหทุก 
ภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปได
ทันโลกและสามารถแขงขันใน
โลกสมัยใหมได ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการคา
ผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ทั้ง
ผลิตภัณฑฮารดแวร 
ผลิตภัณฑซอฟตแวร 
อุปกรณสื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล 

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

1 ก.ย. 57 ถึง 30 มิ.ย. 59 มีจํานวน 
1,130,750 ราย 
2. ธนาคารไดจัดทํา Market research สํารวจ

ความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการ ตางๆ บน KTB netbank เพื่อนําผลที่
ไดมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
3. ปรับปรุงพัฒนาหนาจอและฟงกชั่น KTB 

netbank บน mobile application และ 
website แลวเสร็จ ดังนี ้

3.1 ปรับปรุง application ดาน KTB 
Locator และดาน Exchange Rate รวมทั้ง 
ปรับปรุง application ของระบบปฏิบัติการ iOS 

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

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 166) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

และการใชดิจิทัลรองรับการ
ใหบริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอื่น 
 ๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาค

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

เพื่อรองรับ version ใหม แลวเสรจ็ 
3.2 ปรับปรุงการเขารหัสเชื่อมตอ website 

และเปลี่ยนรูปแบบ Captcha ที่หนา login จาก
เดิมใชตัวเลขอยางเดียว เปนตัวเลขผสมตัวอักษร 
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ ธปท. แลวเสร็จ 

3.3 ปรับปรุงการทํารายการซื้อขายกองทุน 
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ กลต. แลวเสร็จ 

3.4 ปรับปรุง website ในสวนของการปรับสี
และรูปแบบ drop down list ในฟงกชั่นตางๆ ให
ชัดเจนเขาใจงาย แลวเสร็จ 

3.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานในสวน
ของการเพิ่มคําเตือนแกลูกคากรณทีํารายการโอน
เงินซ้ํา และเพิ่มขั้นตอนการพสิูจนตัวตนของลูกคา
กรณีมีลักษณะการทํารายการผิดปกติ เพื่อลด
ผลกระทบตอระบบโดยรวม แลวเสร็จ 

4. ธนาคารไดเปดบริการลงทะเบียน (Register) 
เพื่อตอบสนองโครงการ National e-Payment 
ของรัฐบาล ภายใตชื่อบริการ “พรอมเพย 
(PromptPay)” ใหผูใชบริการลงทะเบียนเพื่อผูก
บัญชีธนาคารกับเลขประจําตัวประชาชน หรือ 
หมายเลขโทรศัพท   มือถือ โดยไดเปดบริการ 
Register ใหกับลูกคาแลว ตั้งแตวนัที่ 1 ก.ค. 59 

5. ธนาคารอยูระหวางดําเนินการ ดังนี ้
5.1 นําผลิตภัณฑและบริการที่ไดรับผลดีจาก

การจัดทํา market research (ตามขอ 2.) คือ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 167) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

บริการรับชําระคาสินคา/บริการ (Bill Payment) 
มาปรับปรุงพัฒนาและไดทดลองตลาดครั้งที่ 1 
แลว ทั้งน้ี ธนาคารมีนโยบายเลื่อนการทดลอง
ตลาดครั้งที่ 2 ออกไปกอน เพื่อปรับปรุงพัฒนา
เพิ่มเติมใหการทดลองตลาดไดผลดี และไมมีปญหา
เมื่อลูกคาเขาใชงาน 

5.2 ทดลองตลาด Campaign ลูกคา KTB 
netbank รายใหมและลูกคาเดิมทีไ่มไดใชบริการ
เปนเวลานานใหกลับมาใชบริการ โดยไดทดลอง
ตลาดแบบจํากัดจาํนวนสาขาในกรุงเทพ 121 
สาขา และตางจังหวัด 46 สาขา แลวเสร็จ ทั้งนี้ 
ผลจากการทดลองตลาดดังกลาว ธนาคารพิจารณา
แลวเห็นวายังไมขยายขอบเขตโครงการทั่วประเทศ 
โดยจะพิจารณาการทดลองตลาดอีกครั้งรวมกับ
ผลิตภัณฑ/บริการอื่นๆ เพื่อใหการทดลองตลาด 
Campaign โดยรวมไดผลดีขึ้น 

5.3 พัฒนาเมนูการโอนเงิน (PromptPay 
transfer) เพื่อรองรับบริการโอนเงิน “พรอมเพย 
(PromptPay)” (ตามขอ 4.) ผาน KTB netbank 

    โครงการจายเงินคาคูปองสนับสนุนเครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศนดิจิทัลผานธนาคาร(2) 
ผลการดําเนินงาน :  

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

2. ธนาคารเปดรับคูปองจากบริษัทผูเขารวมโครงการ 

- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
และ กสทช. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 168) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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
ตางจังหวัดทั่วประเทศ 

21 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
พจิารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ ซึ่ง สลค. ไดแจงใหทราบวา รอง
นายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ เครืองาม) มีดําริให
สงคืนเรื่องใหสํานักงานกฤษฎีกาไปหาขอยุติ
(รวมกับกระทรวงการคลัง) แลวเสนอมาใหม 

3. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาและ
กรมบัญชีกลางประชุมรวมกัน เมื่อวันที่ 31 

 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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 169) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

มีนาคม 2559 และมีความเห็นวา ควรเสนอราง
ระเบียบดังกลาวเพื่อประกาศใชตอไป 

4. กรมบัญชีกลางไดประชุมรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2559 ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดผานราง
ระเบียบดังกลาว และจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป 

 
 

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

1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
เรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อโปรด
ลงนาม ตลอดจนวัน เดือน ป และฉบับที่ของราง
ระเบียบฯ แลวสงไปยัง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี พรอมดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ
รางระเบียบดังกลาว เพื่อประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษาตอไป 

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดเห็นชอบ
และลงนามในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รายละเอียด

 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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 170) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ 
0406.3/9452 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 
และสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรียบรอยแลว 

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 เมื่อวันท่ี 17 
มีนาคม 2558 และสภานิติบญัญัติแหงชาติในชั้น
กรรมาธิการไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยูระหวางทูลเกลาฯ  
ลงพระปรมาภิไธย 

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
Email: 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 171) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

     รายงานการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556(4) 

ผลการดําเนินงาน : ไดนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เพื่อทราบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เรียบรอยแลว 

 plan@cgd.go.th 

     รายงานการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557(4) 

ผลการดําเนินงาน :  
อยูระหวางจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

เสนอตอสภานิติบญัญัติแหงชาติตอไป 

 

 

     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 

     โครงการเสริมสรางคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  นายอภิลาภ  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 172) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น(4) 
ผลการดําเนินงาน :  ดําเนินการเสร็จเรียบรอยโดยผู
รับจางลงนามในสัญญาแลว 

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

     โครงการปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ(4) 
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการเสร็จเรียบรอยโดยผู
รับจางลงนามในสัญญาแลว 

 

     โครงการพัฒนามาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
สูสากล(4) 
ผลการดําเนินงาน :  รมว. กค. งนามในประกาศ
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 59 เรียบรอยแลว 

 

     แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การคา 
และการลงทุน/โครงการ(2):  

1. สินเชื่อ SME POWER เพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 
และวาตภัยในป 2554 (วงเงินตอราย 1 ลานบาท) 

2. สินเชื่อฟนฟู SME หลังภัยพิบัตปิ 2554 
3. ชวยเหลือผูประกอบกิจการเลี้ยงสัตวปกที่

ไดรับความเสียหายจากไขหวัดนก 

 
 

๗๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 

๑,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ 
๑๕๔,๓๐๐.๐๐ 

ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย 

  - รัฐธรรมนูญฯ ฉบบั
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 
มาตรา 35 (8)  
- ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี

2 มิ.ย. 53 ธนาคารออมสินดําเนินโครงการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกผู
ประกอบกิจการใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตแทนธนาคารแหง
ประเทศไทยในวงเงินสินเชื่อ จํานวน 
25,000 ลานบาท เพื่อบรรเทา

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ผูประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (2) 
ผลการดําเนินงาน: ธนาคารออมสินรับชําระเงินกู
จากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
วงเงิน 25,000 ลานบาทครบเรียบรอยแลว 
- เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 57 เนื่องจากในวนัที่ 30 ธ.ค. 56  

- ป 2559  
ไดรับงบประมาณ 
949.7441 ลานบาท 
- เบิกจายงบประมาณ

ชดเชยภาระดอกเบี้ย
ตั้งแต 1 ม.ค. 58 – 

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 173) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

คุณภาพและยั่งยืน ภาระดอกเบี้ยและเพื่อใหมีเงินทุน
หมุนเวียนในการฟนฟูกิจการของผู
ประกอบกิจการใน 3 จังหวัด
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 

ธปท. ประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคาร จึงไม
สามารถรับชําระเงินกูได 

- ณ 31 ธ.ค. 57 มีสินเชื่อคงเหลือ 
5,505.9594 ลานบาท 

- ณ 31 ม.ค. 58 มีสินเชื่อคงเหลอื  
16,624.87 ลานบาท 

- ณ 28 ก.พ. 58 มีสินเชื่อคงเหลือ 
18,237.7141 ลานบาท 

- ณ 31 มี.ค. 58 มีสินเชื่อคงเหลือ 
17,596.9701 ลานบาท 

- ณ 30 เม.ย. 58 มีสินเชื่อคงเหลือ 
18,296.6036 ลานบาท 

- ณ 31 พ.ค. 58 มีสินเชื่อคงเหลือ 18,179.5656
ลานบาท 

- ณ 30 มิ.ย. 2558 สินเชื่อคงคาง 
16,784.0501 ลานบาท 

- ณ 31 ก.ค. 2558 สินเชื่อคงคาง 
18,883.0188 ลานบาท 

- ณ 31 ส.ค. 2558 สินเชื่อคงคาง
19,189.2899 ลานบาท 

- ณ 30 ก.ย. 2558 สินเชื่อคงคาง 
19,186.8488 ลานบาท 

- ณ 31 ต.ค. 2558 สินเชื่อคงคาง 
19,358.8699 ลานบาท 

- ณ 31 ธ.ค. 2558 สินเชื่อคงคาง 

30 มิ.ย.59 แลว 
จํานวน  867.3193  
ลานบาท 

   25 ธ.ค. 
56 
 
 
 
 
 
 
16 ธ.ค. 

ไดรับการขยายระยะเวลา
โครงการฯ เพื่อใหความชวยเหลือ
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

  



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 174) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

57 ตั้งแต 1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 60  
ซึ่งครอบคลุมผูประกอบการราย
เดิมและรายใหม 

17,977.1454 ลานบาท 
- ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 สินเชื่อคงคาง 

18,831.4014 ลานบาท 
- ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2559 สินเชื่อคงคาง 

18,358.9441 ลานบาท 
- ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559  สินเชื่อคงคาง

18,790.3496 ลานบาท 
- ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 สินเชื่อคงคาง 

19,028.0176 ลานบาท 
- ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 สินเชื่อคงคาง 

16,253.5213 ลานบาท 
- ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 สินเชื่อคงคาง 

18,134.3869 ลานบาท 
- ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 สินเชื่อคงคาง 

18,483.5103 ลานบาท 
  - รัฐธรรมนูญฯ ฉบบั

ชั่วคราว พ.ศ. 2557 
มาตรา 35 (8)  
- ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ    
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

7 ธ.ค. 53 ใหสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประกอบ
อาชีพอิสระรายยอยที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัยป 
2553 เพื่อใหมีแหลงเงินทุนเพื่อ
ฟนฟูความเสียหายไดรวดเร็วขึ้น
และสามารถประกอบอาชีพสราง
รายไดอยางตอเนือ่ง 

โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูประกอบอาชีพ
อิสระรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยและ
วาตภัยป 2553(2) 
ผลการดําเนินงาน:  
- ธนาคารออมสินไดรับการชดเชยความเสียหาย

จากการใหสินเช่ือเพื่อชวยเหลือผูประกอบอาชีพ
อิสระรายยอยทีไ่ดรับผลกระทบจากอุทกภัยป 
2553 ทีไ่ดตัดจําหนายหนี้สญู ณ 31 ธ.ค. 56 
จํานวน 479 ราย มูลหนี้ 10.5610 ลานบาท 

ป 2558 
ไดรับงบประมาณ 
10.5610 ลานบาท 
(เบิกจายงบประมาณ
ครบทั้งจํานวนแลว) 
ขอตั้งงบประมาณป 
2559 สําหรับลูกหนีท้ี่
ไดตัดจําหนายหนี้สญูใน
ป 2557 จํานวน 179 

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 175) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- ในป 2557 มีลูกหนี้ทีไ่ดตัดจําหนายหนี้สญู 
179 ราย มูลหนี้ 3.5533 ลานบาท 
 

ราย มูลหนี้ 3.5533 
ลานบาท 

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

1 พ.ย. 54    - ใหสินเชื่อดอกเบีย้ต่ํารวมกบั
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 

โครงการชดเชยตนทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจาก
การดําเนินงานตามนโยบายรฐับาล (2) 
1. การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํารวมกับธนาคาร
พาณิชย ในสัดสวน 50:50 
ผลการดําเนินงาน: ธนาคารออมสินรวมใหสินเชื่อกับ
ธนาคารพาณิชย 11 ธนาคาร (จากบันทึกขอตกลง
ความรวมมือฯ จํานวน 14 ธนาคาร)โดยสิ้นสุดการ
รับคําขอในวันท่ี 25 ธ.ค. 2555 ซึ่งธนาคาร
พาณิชยไดอนมุัติสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 6,426 ราย 
วงเงินสินเชื่อ 33,760.9623 ลานบาท เปน
สินเชื่อของธนาคารออมสิน 16,880.4811 ลาน
บาท โดยธนาคารออมสินรับชําระคืนเมื่อครบ
กําหนดเรียบรอยแลว 

- ป 2559 ไดรับ
งบประมาณ   
438.8267 ลานบาท 

- เบิกงบประมาณ  
438.8267 ลาน
บาทครบทั้งจํานวน
แลว 

- เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับ 
86.0942 ลานบาท 

- ขอโอนงบประมาณ
จากโครงการพักชําระ
หนี้ฯ กรณีลูกหนี้ปกติ 
จํานวน 68.0562 
ลานบาท 

- คงเหลือเงินชดเชย
ภาระดอกเบี้ยคางรับ
ทีข่อตั้งงบประมาณ  
ป 2560 จํานวน 
18.0380 ลานบาท 

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 176) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

   19 มิ.ย. 55    - ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อใชใน
การจัดทําระบบและโครงสราง
พื้นฐานสําหรับปองกันอุทกภัย แก
นิคมอุตสาหกรรม รวม 6 แหง 
วงเงิน 2,429.3870 ลานบาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 15 ปเริ่มป 
2556 – 2570 
ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
ภาระดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อ
โดยคํานวณจากอัตราดอกเบีย้เงิน
ฝากประจํา 12 เดือนสําหรับผูฝาก
ทั่วไปสูงสุด (ปจจุบัน = 2.75%) 
บวก ตนทุนจากการดําเนินงาน 
0.98% หัก ดอกเบี้ยที่ธนาคาร
ออมสินไดรับจากผูกู 0.01% ตอป 

2. การใหสินเชื่อเพ่ือพัฒนาระบบปองกันอุทกภัย
โดยธนาคารออมสิน 
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 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,970.5950 ลานบาท 

- ป 2558 ไมไดรับ 
งบประมาณ แต
กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ใหกันงบประมาณป 
2557 ไวเบิกจาย
เหลื่อมป เพื่อชดเชย
ภาระดอกเบี้ยของป 
2558 จํานวน 
38.2804 ลานบาท 
เบิกจายครบทั้งจํานวน
แลว 
- ณ สิ้นเดือน

กรกฎาคม 2559  
เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับ 
71.4779 ลานบาท 

 

   15 ต.ค.55    - ใหสินเชื่อแกการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเพื่อ
กอสรางระบบปองกันอุทกภัยใน
นิคมอุตสาหกรรม วงเงิน 
3,546.2400 ลานบาท 
ระยะเวลาดําเนินการ 15 ป เริ่มป 
2556 -2570 
   - ธนาคารออมสินไดรับการชดเชย

3. การใหสินเชื่อเพ่ือกอสรางระบบปองกันอุทกภัย
ในนิคมอุตสาหกรรม ที่การนิคมอตุสาหกรรมแหง
ประเทศไทยดําเนินการเอง 
ผลการดําเนินงาน 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดลง
นามในสัญญากูเงินกับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 28 
ก.ย. 2555 วงเงิน 3,546.2450 ลานบาท 
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 

- ป 2558 ไมไดรับ 
งบประมาณ แต
กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ใหกันงบประมาณ 
ป 2557 ไวเบิกจาย
เหลื่อมป เพื่อชดเชย
ภาระดอกเบี้ยของ 
ป 2558 จํานวน

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 177) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ภาระดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อโดย
คํานวณจากอัตราดอกเบีย้เงินฝาก
ประจํา 12 เดือน สําหรับ ผูฝากทั่วไป
สูงสุด (ปจจุบัน = 2.75%) บวกตนทุน
จากการดําเนินงาน 0.98% หัก
ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินไดรับจากผูกู 
0.01% ตอป  

เบิกเงินกูแลว 1,944.5498 ลานบาท ทั้งนี้ กนอ. 
ไดมีหนังสือขอขยายเวลาการเบิกเงินกูจนถึงเดือน
ธันวาคม 2560 

148.6403ลานบาท 
- เบิกจายเงินชดเชย

ภาระดอกเบี้ยตั้งแต   
ต.ค. 57 – 30  มิ.ย. 59  
จํานวน 82.4024 
ลานบาท 

   1 ก.ย. 2558   - ใหสินเชื่อแกกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง ตามมาตรการ
สงเสริมความเปนอยูของประชาชน
ผูมีรายไดนอย วงเงิน 30,000  
ลานบาท ระยะเวลา 7 ป 
  - ธนาคารออมสินไดรับการ
ชดเชยตามตนทุนทางการเงินที่
เกิดขึ้นจริง ในอัตรา 2.21% ตอป 
เปนระยะเวลา 2 ป 

4. การใหสินเชื่อกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
ผลการดําเนินงาน  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับคําขอกูและจัดทํานิติกรรม
สัญญา  แลวเสร็จ (31 มี.ค. 2559) อนุมัติ 22,461 
กองทุน  เปนเงิน 22,266.4548 ลานบาท 
ณ 25 กรกฎาคม 2559 

- เบิกจายแลว 22,386 กองทุน เปนเงิน 
22,192.7192 ลานบาท 

- สินเชื่อคงคาง 22,319 กองุทน เปนเงิน 
22,119.3797 ลานบาท 

  - ไมไดรับ
งบประมาณในป 
2559 โดยมติ ครม. 
กําหนดใหธนาคาร
ออมสิน 
  - ขอตั้งงบประมาณ
ในป 2560 
  - ณ 25 กรกฎาคม 
2559 
เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับ 
367.1496 ลาน
บาท 

ธนาคารออมสิน 

   8 ก.ย. 2558   - ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปน
เงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบ
กิจการ SMEs ตามมาตรการ
การเงินการคลังเพื่อสงเสริม
ผูประกอบการ วิสาหกจิขนาด

5. การใหดอกเบี้ยต่ําเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ SMEs 
ผลการดําเนินงาน :  
จัดสรรวงเงินใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจทีเ่ขารวมโครงการ 18 แหง และธนาคาร
ออมสิน ครบทั้งจํานวนเรียบรอยแลว  ดังนี ้

 - ไมไดรับ
งบประมาณในป 
2559 โดยมติ ครม. 
กําหนดใหธนาคาร
ออมสินขอตั้ง

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 178) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

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  

- ระยะที่ 1 วงเงิน 100,000 ลานบาท สินเชื่อคง
คาง 96,599.8505 ลานบาท (โดยเปนสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินทั้ง 18 แหง 
92,724.5556 ลานบาท และโครงการสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน 3,875.2949 ลานบาท) 

- ระยะที่ 2 วงเงิน 50,000 ลานบาท สินเชื่อคง
คาง 45,956.5214 ลานบาท  (โดยเปนสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินทั้ง 19 แหง 
42,234.9073 ลานบาท และโครงการสินเชื่อของ
ธนาคารออมสิน 3,721.6141 ลานบาท) 

 
 

งบประมาณในป 
2560 
 - ณ สิ้นเดือน 
กรกฎาคม 2559 
เงินชดเชยภาระ
ดอกเบี้ยคางรับ 
2,749.8713  ลาน
บาท 

  - รัฐธรรมนูญฯ  
ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 
  มาตรา 35 (8)  
- แผนฯ ฉบับที่ 11 : 
ยุทธศาสตรการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ    
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

15 พ.ย. 54 ดําเนินการพักหนี้ครัวเรือนของ
เกษตรกรรายยอยและผูมีรายได
นอยที่มีหนี้ต่ํากวา500,000 บาท 
อยางนอย 3 ป รวมทั้งจัดทําแผน
ฟนฟูอาชีพเพื่อสรางโอกาสในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการมี
รายไดที่มั่นคงและสามารถใชหนี้คืน 
โดยธนาคารออมสินไดรับการชดเชย
ดอกเบี้ยจากการพักหนี้ ดังนี้ 
-  กรณีลูกหนี้ NPLs อัตรารอยละ 

4 ตอป 
-  กรณีลูกหนี้ปกติ อัตรารอยละ 

1.5 ตอป 

โครงการพักชําระหนี้ใหแกลูกหน้ีท่ีมีหนี ้
ต่ํากวา 5 แสนบาท (4) 
กรณีเปนลูกหนี้ NPLs 
ผลการดําเนินงาน: เมื่อปดรับลงทะเบียน ณ 15 
เม.ย. 55 
   1. ลูกคาที่มาติดตอทั้งหมด 3,179 ราย 
มูลหนี้ 232.45 ลานบาท 
   2. ลูกคาที่ประสงคขอรับการพักหนี้ทั้งหมด 
2,736 รายมูลหนี้ 209.67 ลานบาท 

- อนุมัติ 101 ราย มูลหนี้ 5.75 ลานบาท 
- ไมอนุมัติ เนื่องจากคณุสมบัติไมเปนไปตาม

เงือ่นไขที่กําหนด 2,635 ราย มูลหนี ้203.92 ลานบาท 
   3. ลูกคาที่ไมประสงคขอรับการพักหนีจ้ํานวน 

- ป 2558 ไมไดรับ
งบประมาณแต
กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ใหกันงบประมาณป 
2555 ไวเบิกจาย
เหลื่อมป เพื่อชดเชย
ภาระดอกเบี้ย จํานวน 
0.1119 ลานบาท 

ธนาคารออมสิน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 179) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

443 ราย มูลหนี้ 22.78 ลานบาท 
ณ 30 ก.ย. 57  (สิ้นสุดโครงการ)ลูกหนี้คงเหลือ 78 
ราย มูลหนี้ 4.30 ลานบาทเนื่องจากปดบัญชี/ออก
จากโครงการ 23 ราย มูลหนี้ 1.45 ลานบาท 

   24 เม.ย. 
55 

 กรณีเปนลูกหนีส้ถานะปกต ิ
ผลการดําเนินงาน :  
เมื่อปดรับลงทะเบียน ณ 20 ส.ค. 55 
1. ลูกคาที่มาติดตอทั้งหมด 146,790 ราย เงินตน 

11,568.04 ลานบาท 
2. ลูกคาที่ประสงคเขารวมโครงการ 93,878 ราย 

เงินตน 8,526.76 ลานบาท 
3. ลูกคาที่ไดรับอนุมัติ 86,580 ราย เงินตน 

7,820.30 ลานบาท 
- ขอพักชําระเงินตนและขอรับสวนลดดอกเบี้ย 

จํานวน 13,851 ราย เงินตน 1,531.14 ลานบาท 
- ขอรับสวนลดดอกเบีย้ โดยไมขอพกัชําระเงินตน 

จํานวน 72,729 ราย เงินตน 6,289.16 ลานบาท 
4. ลูกคาที่ไมไดรับอนมุัติ จํานวน 7,298 ราย  

เงินตน 7,298 ราย เงินตน 704.76 ลานบาท 
เนื่องจากคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
เชน คางชําระหนี้ เปนตน 

หมายเหตุ : ณ 31 ส.ค. 58 ปดโครงการ 

- ป 2558 ไมไดรับ 
งบประมาณ แต
กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ใหกันงบประมาณป 
2557 ไวเบิกจาย
เหลื่อมป เพื่อชดเชย
ภาระดอกเบี้ยของป 
2558 จํานวน 
91.0655 ลานบาท 
- ณ 31 ส.ค. 2558 

เบิกจายเงินชดเชย
ภาระดอกเบี้ย ต.ค. 
57 – ส.ค. 58 แลว 
23.0093 ลานบาท 
งบประมาณคงเหลือ 
68.0562 ลานบาท 

 

    
 

 
 

แผนงาน: ขยายสินเชื่อเพ่ือกระตุนตลาด
อสังหาริมทรัพย (2) 
1. โครงการสินเชื่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ป ธอส. 
ผลการดําเนินงานป 2557 : (24 ก.ย. - 31 ธ.ค. 57) 

- น.ส. เยาวนี ศรีสาคร 
รักษาการ ผอ. ฝาย
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 
ธนาคารอาคาร



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 180) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

จํานวน 2,089 บัญชี วงเงินทาํนิติกรรม 
1,693.41 ลบ. 
ผลการดําเนินงานป 2558 : (1 ม.ค. – 31 ก.ค. 58) 
จํานวน 128บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 80.85 ลบ. 
หมายเหตุ : โครงการสิ้นสุดระยะเวลาทํานิติกรรม
และไมมียอดเคลื่อนไหว 
2. โครงการสินเชื่อ ธอส. มีบาน มีสุข 2 
ผลการดําเนินงานป 2558 :  
(1 ม.ค. –31 ก.ค. 58) จํานวน 51 บัญชี  
วงเงินทํานิติกรรม 46.95 ลบ. 
หมายเหตุ : โครงการสิ้นสุดระยะเวลาทํานิติกรรม
และไมมียอดเคลื่อนไหว 
3. โครงการสินเชื่อสําหรับงานมหกรรม 2557 
ผลการดําเนินงานป 2558 : (1 ม.ค. –31ก.ค. 58) 
จํานวน 371 บัญชี วงเงินทํานิติกรรม 707.91 ลบ. 
หมายเหตุ : โครงการสิ้นสุดระยะเวลาทํานติิกรรม
และไมมียอดเคลื่อนไหว 
4. โครงการสินเชื่อสําหรับงานมหกรรม 2558 
ผลการดําเนินงานป 2558 : 
(ขอมูล 1 ม.ค. – 12 ก.พ. 59) จํานวน 3,740 บัญชี  
วงเงินทํานิติกรรม 6,546.44 ลบ. 
หมายเหตุ : สามารถยื่นคําขอกูเงินและทํานิติกรรมได
ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 58 (ขยายระยะเวลาการอนมุัติและ
ทํานิติกรรมเปนรายๆ ไปอีก 45 วัน (12 ก.พ. 59) 
นับจากวันสิ้นสุดโครงการ) 

สงเคราะห  
โทร : 02-202-
2862 
Email : YauvaS 
@ghb.co.th 
นายฤกษชัย 
ธนะศุภธาวัฒน 
ผอ. ฝายบังคับคดี
และหนี้สวนขาด 
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  
โทร : 02-202-
2118 
Email : lerkchai.t 
@ghb.co.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 181) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

     โครงการจัดขายทอดตลาดรวมกับกรมบังคบัคดี (2) 
ผลการดําเนินงาน : (ขอมูล 1 ม.ค. – 30 พ.ย. 58) 
มีจํานวนคดีที่นําออกประกาศขายแลวจํานวน 
8,201 คดี คิดเปนรอยละ 83.68 ของจํานวนคดี
ที่พรอมบังคับคด ี
ปญหาอุปสรรค :  

1) ราคาเริ่มประมลูกรมบังคับคดสีูงเกินไปทําให
ผูเขาประมูลมีจํานวนนอย 

2) หองชุดมีคาสวนกลางคางจํานวนมากและผู
ประมูลได ตองชําระทําใหมีผูเขาประมูลนอย 
ปจจุบันอยูระหวางรอผลกฎหมายใหมที่แกไขให
สามารถโอนไดโดยไมตองชําระคาสวนกลางที่
เจาของคนกอนคางไว ซึ่งไดผาน ครม.แลว 

- น.ส. เยาวนี ศรีสาคร 
รักษาการ ผอ. ฝาย
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  
โทร : 02-202-2862 
Email : YauvaS 
@ghb.co.th 
นายฤกษชัย 
ธนะศุภธาวัฒน 
ผอ. ฝายบังคับคดี
และหนี้สวนขาด 
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห  
โทร : 02-202-2118 
lerkchai.t@ghb.co.th 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฏหมาย 
ที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล(4) 
(1) งบลงทุนที่ขออนุมัติรายป 

ผลการดําเนินงาน : ผลการเบิกจายงบลงทุน
สะสม 15.637 ลานบาท จากเปาหมาย 
79.837 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.586  
(1 – 31 กรกฎาคม 2559) 

(2) งบลงทุนที่จัดทาํเปนแผนระยะยาว 
ผลการดําเนินงาน : ผลการเบิกจายงบลงทุน
สะสม 16.199 ลานบาท จากเปาหมาย 
94.066 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.221  

7.397 ลานบาท 
(1 – 31 กรกฎาคม 
2559) 
หมายเหตุ :  
ใชรายไดของหนวยงาน
ในการดําเนินการ 

บริษัท ธนารักษ
พัฒนาสินทรัพย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หนา 182) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

(1 – 31 กรกฎาคม 2559) 
(3) งบลงทุนที่ทําเปนโครงการ 

ผลการดําเนินงาน : ผลการเบิกจายงบลงทุน
สะสม 0.337 ลานบาท จากเปาหมาย 
11.673 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.887 
(1 – 31 กรกฎาคม 2559) 

   23 ก.ย. 
57 

มติเห็นชอบกรอบและงบประมาณ
ของรัฐวิสาหกิจประจําป
งบประมาณ 2558 และกําหนด
เปาหมายใหรัฐวิสาหกิจเบิกจาย
ลงทุนในปงบประมาณ 2558 ไม
นอยกวา รอยละ 95 ของกรอบ
วงเงินอนุมัติเบิกจายลงทุน ตามที่ 
สศช. เสนอ 

งบลงทุน (ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่
สนับสนุนนโยบายรฐับาล) 
ผลการดําเนินงาน :  
ก.ย. 57 = 13.87 ลานบาท 
ต.ค. 57 = 107.10 ลานบาท 
พ.ย. 57 = 9.02 ลานบาท 
ธ.ค. 57 = 0.79 ลานบาท  
ม.ค. 58 = 0.02 ลานบาท 
ก.พ. 58 = 3.832 ลานบาท 
มี.ค. 58 = 63.79 ลานบาท  
เม.ย. 58 = 3.00 ลานบาท  
พ.ค. 58 = 13.44 ลานบาท 
มิ.ย. 58 = 9.88 ลานบาท 
ก.ค. 58 = 0.08 ลานบาท  
ส.ค. 58 = 1.07 ลานบาท 
ก.ย. 58 = 6.478 ลานบาท 
รวม = 232.37 ลานบาท 

หมายเหตุ :  
ใชรายไดของหนวยงาน
ในการดําเนินการ 

 

น.ส.สุรางคนา  
อัมพุนันทน 
นักวิชาการเงินและ
บัญชี 7 
กองงบประมาณ 
สํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล 
02-528-9434 
Medkanoon_ 
001@hotmail. 
com 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 184) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
22 7.1 เรงสงเสริมความ

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน ใน
ภูมิภาคอาเซียนและ
ขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน โดยใช
ประโยชนจากโครงขาย
คมนาคมขนสงและ
โทรคมนาคมที่เชื่อมโยง
ระหวางกันของอาเซียน 
ระบบการออก
ใบรับรอง/ใบอนุญาต
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
รวมกันในอาเซียน
รวมทั้งการสนับสนุน
การใชประโยชนจาก
ความตกลงทางการคา
การลงทุนภายใตกรอบ
ความรวมมือในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคีที่มผีล
ใชบังคับแลว เรงขยาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  การดําเนินการตามยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง 
ดานการเงินการคลังอาเซียน(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
1. โครงการภายใตยุทธศาสตรฯ ที่ตองดําเนินการให

แลวเสร็จภายในป 2558 จํานวน 23 โครงการ 
แบงเปนโครงการทีต่องดําเนินการตาม AEC 
Blueprint จํานวน 8 โครงการ และเปนโครงการที่
เปนการดําเนินการเพือ่รองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน จํานวน 15 โครงการ โดยมีความคืบหนา
โครงการสําคัญภายใตยุทธศาสตรฯ ดังนี ้

1) การลงนามในพิธสีารฉบับที่ 7 วาดวยระบบ
ศุลกากรผานแดน (Customs Transit System) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามในพิธีสาร
ฉบับที่ 7 เรียบรอยแลว เมือ่วันที่ 24 ก.พ. 58 

2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามใน
พิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรกีารคาบริการดาน
การเงิน ฉบับที่ 6 ของอาเซียน ในระหวางการประชุม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง
อาเซียน ครั้งที่ 19 ณ กรุงกัวลาลมัเปอร ประเทศ
มาเลเซีย เมือ่วันที่20 ม.ีค. 58 

3) พิธีสารวาดวยกรอบกรอบกฎหมายเพื่อ
ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
ของอาเซียน (Protocol on the legal Framework 
to Implement the ASEAN Single Window)  

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายเดชชัย กุลวงศ 
เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. : 02-273-
9020 ตอ 3655 
Email: dejchaik 
@fpo.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 185) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การจัดทําขอตกลงการ
ยอมรับรวมกันของ
สินคาดานการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานโดย
ใหความสําคัญตอสินคาที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูง
โดยเฉพาะกลุมสินคา
อุปโภคและบริโภค รวมถึง
การปรับกฎเกณฑการคา 
และระบบพิธีการศุลกากร
ใหสะดวก ลดขั้นตอน 
ตาง ๆ  หรือยกเลกิขั้นตอน
บางเรื่อง และปรับระบบ
ภาษีและการอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ  เพื่อดึงดูดให
มีการตั้งสํานกังาน
ปฏิบัติการประจําภูมิภาค
ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พัฒนาใหกรุงเทพมหานคร
เปนศูนยกลางทางธุรกิจ 
การคา การลงทุนของ
ภูมิภาคไดในที่สุด 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามในพิธี
สารฯ เรียบรอยแลว ในระหวางการประชุม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 19 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 
2. นอกจากนี้ สศค. ไดจัดการสัมมนาเพื่อ

ประชาสัมพันธยุทธศาสตรฯ ใหแกสวนราชการ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และประชาชนทั่วไปไดรับทราบเสร็จเรียบรอยแลว ณ 
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 และ 3 
กรกฎาคม 2558 ตามลําดับ 

    การเพิ่มประสิทธภิาพมาตรการรเิริ่มภายใตกรอบ
ความรวมมือทางการเงินอาเซียน+3 (2), (3) 
ผลการดําเนินงาน : 
- เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังอาเซียน+3 ไดลงนามในความตกลง
เพื่อการจัดตั้ง สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจ  มหภาคของ
ภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+3 Macroeconomic 
Research Office Agreement: AMRO Agreement) 
เพื่อยกระดับ AMRO เปนองคการระหวางประเทศ 
ทั้งนี้ ความตกลงฯ ดังกลาว ยังไมมีผลบังคับใชจนกวา
จะมีการใหสัตยาบันของกลุมประเทศ+3 และกลุม
ประเทศอาเซียน 5 ประเทศ (รวมสาธารณรัฐสิงคโปร
ดวย เนื่องจากเปนท่ีตั้ง ของสํานักงาน AMRO) 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายปริทัศ  
ฉันทศักดา 
เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. : 02-273-
9020 ตอ 3622 
Email: 
paritat.chan 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 186) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมีการประชุม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ลงมต ิ

1) อนมุัติหลักการรางพระราชบญัญัติฯ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวให
สงคณะกรรมการประสานงานสภานติิบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัตแิหงชาติตอไป 

2) อนุมัติการใหสัตยาบันความตกลงฯ ภายหลัง ราง
พระราชบญัญัติฯ ประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว และ  

3) มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทํา
สัตยาบันสาร ภายหลังรางพระราชบัญญัติฯ 
ประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว  

โดยปจจุบัน พระราชบัญญัติคุมครองการ
ดําเนินงานของ AMRO พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

10 ส.ค.53 เห็นชอบให สพพ. ใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแก 
สปป.ลาว โครงการพัฒนา
ถนนหมายเลข 11 (บานตาด
ทอง -น้ําสังและเมืองสังข
ทอง) วงเงิน 1,392 ลาน
บาท ในรูปเงินใหเปลาและ
เงินกูเงื่อนไขผอนปรน 
สัดสวน 30:70  

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อพัฒนา
ถนนหมายเลข 11 ชวงบานตาดทอง - น้ําสัง และ
เมืองสังขทอง สปป. ลาว(2) 
ผลการดําเนินงาน : 
- เบิกจายไดรอยละ 99.28 ของวงเงินโครงการทั้งหมด 

และรอยละ 97.83ของวงเงินงบประมาณป 58 
- 25 มิ.ย. 58 เบิกจายเงินงวดสุดทายแลวและสรุป

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงคิดเปนรอยละ 99.28 ของ
วงเงินโครงการทั้งหมด 
- ยอดเบิกจายคิดเปนรอยละ 97.83 ของวงเงิน

งบประมาณป 58 

1,161.35 ลานบาท 
(งบประมาณ) 

1. นางสาวเบญญาภา 
ธนาศักดิวัต ิ
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02-617-
7676 ตอ 305 
Benyaphat 
@neda.or.th 
2. นายระพิพิษณ 
พรหมนารท 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารโครงการ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 187) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- 9 ก.ค. 58 เสนอรายงานปดโครงการให รมว.กค. 
รับทราบ 

โทร. 02 617 
7676 ตอ 300 
rapipit@neda.or.th 
สํานักงานความ
รวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน) : 
สพพ. 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

10 ส.ค.53 เห็นชอบให สพพ. ใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน 
โครงการกอสรางทางรถไฟ
สายทานาแลง-เวียงจันทน 
สปป.ลาววงเงิน 1,650 
ลานบาท ในรูปเงินใหเปลา
และเงินกูเงื่อนไขผอนปรน 
สัดสวน 30:70 

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อกอสราง
ทางรถไฟสายทานาแลง - นครหลวงเวียงจันทน 
สปป.ลาว (2) 
ผลการดําเนินงาน: 
- ความกาวหนารอยละ 100.00 จากแผนงาน 

รอยละ 100.00 
- เบิกจายไดรอยละ 99.81 ของวงเงินโครงการทั้งหมด 

และรอยละ 67.10 ของวงเงินงบประมาณป 59 
- 27 ก.ย. 58 งานกอสรางแลวเสร็จ 
- 27 ก.ค. 59 เสนอรายงานปดโครงการตอ คพพ. และ

จะเสนอรายงานที่กลาวให รมว. กค. รับทราบตอไป 
ปญหาและอุปสรรค :  
- การเบิกจางเงินงวดสุดทายลาชา เนื่องจาก สปป. ลาว 

ยังไมใหความเห็นชอบรายงานปดโครงการของที่ปรึกษา
ควบคุมงานกอสราง ปจจุบันอยูระหวางการแกไข คาดวา
จะเห็นชอบรายงานที่กลาวภายในเดือนสิงหาคม 

28.12 ลานบาท 
(งบประมาณ) 

1. นางสาวมณฑิชา 
รักวิจิตรกุล 
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02-617-
7676 ตอ 301 
Montichar 
@neda.or.th 
2. นายระพิพิษณ 
พรหมนารท 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารโครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 300 
rapipit@neda.or.th 
สพพ. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 188) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการ การศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบการกอสรางโครงการ
กอสรางสายสง 115 Kv และสถานีไฟฟาชวงน้ําทง-
หวยทราย สปป.ลาว(2) 

ผลการดําเนินงาน:  
- ศึกษาออกแบบแลวเสร็จ   
- 25 ก.ย. 57 รายงานผลการศึกษาตอ รมว.กค. 
- เบิกจายเงินงวดสุดทายแลวเมือ่เดือน ธ.ค. 57 
- เบิกจายไดรอยละ 100.00 ของวงเงินโครงการ

ทั้งหมด 
 

14.84 ลานบาท 
(เงินรายได) 

 

1. นางสาวเบญญา
ภา ธนาศักดิวัติ  
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 305 
Benyaphac 
@neda.or.th  
2. นางสาวดา
ริวรรณ เปรมภูมิเวทย 
ผูอํานวยการสํานัก
ความชวยเหลือ 
ทางวิชาการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 601 
dariwan@neda.or.th 
สพพ. 

 
 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อกอสราง
สายสง 115 kV และสถานีไฟฟาชวงนํ้าทงหวย
ทราย สปป.ลาว(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน:  
- เจรจารายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาการใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแลวเสร็จในเดือน เม.ย. 58 
- 20 พ.ค. 58 เสนอ คพพ. เพื่อทราบผลการเจรจา 
- 8 ก.ค. 58 เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณา 
- 6 พ.ย. 58 รมว.กค. พิจารณาไมอนุมัติใหความ

 1. นางสาวเบญญา
ภา ธนาศักดิวัต ิ
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02-617-
7676 ตอ 305 
Benyaphat 
@neda.or.th 
2. นายระพิพิษณ 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 189) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ชวยเหลือทางการเงิน โดยเห็นวา สพพ. มีเงิน
งบประมาณจํากัดและโครงการดังกลาวสามารถกูจาก
ภาคเอกชนได สพพ. พิจารณาโครงการอื่นที่จะมี
ผลประโยชนรวมกันท้ัง 2 ประเทศ 

พรหมนารท 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารโครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 300 
rapipit@neda.or.th 
สพพ. 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

- - โครงการบูรณาการแผนการลงทนุเพ่ือการพัฒนา
โครงการทวาย(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน: 
14 ธ.ค. 58 ระหวางการประชุมคณะกรรมการรวม
ระดับสูงระหวางไทย-เมียนมา (JHC) ไดเขารวมอยาง
เปนทางการในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดย
ไดมีการลงนามในสัญญาผูถือหุนฉบับที่ 2 ของบริษัท 
ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท จํากัด (SPV) ทําใหมี
การถอืหุน 3 ฝาย คือ ไทย เมียนมา และญี่ปุน ใน
สัดสวนการถือหุนเทากัน คือรอยละ 33.33 ในวงเงิน
ไมเกิน 100 ลานบาท 

17.99 ลานบาท 
(เงินรายได) 

นางสาวหทัยทัต 
มหาสุคนธ 
ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 200 
hataitat@neda.or.th 
สํานักงานความ
รวมมือพฒันา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน) 

23 7.2) พัฒนาศักยภาพใน
การแขงขันของ
ผูประกอบการไทยทุก
ระดับโดยสอดคลองกับ
ขอตกลงในการ
เคลื่อนยายในดานสินคา 

   โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงออก(4) 
เพื่อสนับสนุนใหผูสงออกมีเงินทุนหมุนเวยีนกอนและ/
หรือหลังการสงออก รวมทั้งเพื่อนาํไปใชในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบหรือสินคาจากตางประเทศสําหรับนําไปใชในการ
ผลิตสินคาสงออก ธสน. ไดนําเสนอบริการทางการเงินโดย
การใหสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวยีน ระยะเวลาไมเกิน 

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 190) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

บริการ การลงทุน 
แรงงานฝมือ และปจจัย
การผลิตตาง ๆ ที่เปด
เสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทย
ใหสามารถแขงขันได 
รวมทั้งสามารถดําเนิน
ธุรกิจรวมกับ
ผูประกอบการใน
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 
เพื่อนําไปสูความ
เชื่อมโยงกับหวงโซ
อุปทานตลาดโลกได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฐาน
การผลิตสินคาหลาย
ชนิดและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่ประเทศ 
ไทยไดเขาไปลงทุนขยาย
ฐานการผลติในประเทศ
อื่นในอาเซียนมาเปน
เวลานานแลว ตลอดจน
กลุมการผลิตที่
ผูประกอบการของไทย
เตรียมที่จะขยายฐาน
การผลิตเพิ่มเตมิอีก

180 วัน แกผูสงออกเปนสกลุเงินตราตางประเทศ 
นอกเหนือจากสกลุเงินบาท เชน เหรียญสหรัฐฯ หรือ เยน 
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงดานการผันผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  เนือ่งจากผูสงออก
สามารถนาํรายไดจากการสงออกทีไ่ดรับเปนสกลุเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเยน มาชําระหนีเ้งินกูไดทันทีโดยไมตองแปลง
สกลุเงินใหเปนเงินบาทกอน 
ผลการดําเนินงาน: ณ สิ้นเดือนมิถนุายน 2559 ธสน. 
ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพ่ือการสงออกใหแกผูสงออก
เปนจํานวน 112,085 ลานบาท มียอดคงคางเงินให
สินเชื่อจํานวน 17,458 ลานบาท โดยเปนวงเงินที่
อนุมัติและเซ็นสัญญาแลวในชวงเดือนกันยายน 2557 
– มิถุนายน 2559 จํานวน 27,568 ลานบาท 
สําหรับปริมาณธุรกิจของสินเชื่อเพื่อการสงออกในชวง
เดือนกันยายน 2557 – มิถุนายน 2559 มีมูลคารวม
ทั้งสิ้น  237,144 ลานบาท 

สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร.  
02-271-3700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 
 

    โครงการสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศและการ
สงออกสินคาทุนและบริการ(4) 
ธสน. ไดใหบริการสินเชื่อประเภทเงินกูระยะยาว รวมทั้ง
การออกหนังสือค้ําประกันแกนักธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุน
การสงออก สินคาทุน  การลงทุน  และการประกอบ
ธุรกิจบริการของนักธุรกิจไทยที่เขาไปทําธุรกิจใน
ตางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหนักลงทุนไทยไปลงทุน
ตางประเทศมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของนักธุรกิจไทยใหสามารถเสนอขายสินคาทุน 

- นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 191) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

หลายชนิด ซึ่งชวยให
ประเทศไทยมีฐานการ
ผลิตสินคาคุณภาพ
หลากหลายเพื่อขายใน
ตลาดตาง ๆ  ไดมากขึ้น ทั้ง
ในอาเซียนและในตลาดโลก 
และเปนการชวยเหลือ
ประเทศเพื่อนบานใน
กระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

และบริการตางๆ เชน งานรับเหมากอสราง งานติดตั้ง
เครื่องจักร ธุรกิจบริการ ฯลฯ  ตลอดจนการสงเสริมการ
ขยายการลงทุนในตางประเทศเพื่อใชปจจัยการผลิตที่ถูกกวา 
และเพือ่ประโยชนในการตลาด 
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ธสน. 
ไดจัดสรรวงเงินสินเชื่อโครงการระหวางประเทศใหแก
นักลงทุนไทยเปนวงเงินรวม 48,993 ลานบาท และมี
ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อจํานวน 29,596 ลานบาท 
โดยเปนวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแลวในชวงเดือน
กันยายน 2557 – มิถุนายน 2559 จํานวน 14,294 
ลานบาท 

022713700 ตอ 
2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 

     โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศ
เพื่อนบานและประเทศเปาหมาย(4) 

ใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกรัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐบาลประเทศเพื่อนบานและประเทศ
เปาหมายในลักษณะที่มีเงื่อนไขผอนปรน เพื่อใหความ
ชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานและประเทศเปาหมาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกลาว 
โดยเชื่อมโยงกับการซื้อสินคาหรือใชบริการจาก
ประเทศไทย 
ผลการดําเนินงาน ธสน. ไดใหการสนับสนุนทาง
การเงินตามโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพื่อนบานและประเทศเปาหมายเปนวงเงิน
รวมทั้งสิ้น 5,170 ลานบาท ไดแก ประเทศพมา 
3,946 ลานบาท และกัมพูชา 1,224 ลานบาท โดย

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร.  
02-2713700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 192) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นเดือนมิถนุายน 2559  มี
ยอดคงคางเงินใหสินเชื่อรวม 1,506 ลานบาท ไดแก 
ประเทศพมา 282 ลานบาท และกัมพูชา 1,224 
ลานบาท 

     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. จะ
ชดเชยความเสียหายทีเ่กิดขึ้นตามลักษณะของความ
เสี่ยงและประเภทของบริการโดยมอีัตราการชดเชย
สูงสุดถึงรอยละ 90 ของมูลคาความเสียหายที่เกดิขึ้น 

2) โครงการ “เอ็กซิมฟอรเอสเอ็มอ”ี (EXIM 4 
SMEs) เพื่อสนับสนุนผูสงออก SMEs ที่มีมูลคาการ
สงออกไมเกิน 200 ลานบาทตอปและชวยใหผูสงออก 
SMEs ไทย มีความมั่นใจในการเริม่ตนหรือขยายธุรกจิ
สงออกไปยังตลาดการคาเดิมหรือตลาดใหมเพิ่มมาก

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร.  
02-2713700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 193) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ขึ้นแมวาวิกฤตการเงินโลกจะสงผลใหความเสี่ยงจาก
การไมไดรับชําระเงินคาสินคาจากผูซื้อในตางประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นโดยธสน. จะชวยกลั่นกรองขอมูลผูซื้อและ
ประเมินความสามารถในการชําระเงินของผูซื้อรวมทั้ง
ชวยใหผูสงออกสามารถเสนอเงื่อนไขการชําระเงินท่ี
แขงขันไดใหแกผูซื้อในตางประเทศและจายคาสินไหม
ทดแทนใหในกรณีที่สงสินคาไปยังผูซื้อแลวแตไมไดรับ
ชําระเงินคาสินคานอกจากนี้ ผูสงออกยังสามารถใช
กรมธรรม EXIM 4 SMEs เปนหลักประกันในการกูยืมเงิน
จากสถาบันการเงินไดโดยการโอนสิทธกิารรับคาชดเชย
สินไหมทดแทนใหแกธนาคารผูใหกู 
ผลการดําเนินงาน :  ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ธสน. ได
จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันการสงออก ทั้ง
ที่ ธสน.ใหตรงแกผูสงออกและผานธนาคารพาณิชย เปน
วงเงินรวม 8,685 ลานบาท โดยมีภาระผูกพันการ
รับประกันการสงออกระยะสั้น  13,550 ลานบาท และ
มีมูลคาการสงออกภายใตการรับประกันในชวงเดือน
กันยายน 2557 – มิถุนายน 2559 จํานวน  
144,748 ลานบาท 

     บริการประกันการสงออกระยะกลางและระยะยาว(4) 
เปนบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไมไดรับ

ชําระเงินตามสัญญาสําหรับการสงออกสินคาหรือ
บริการจากประเทศไทย รวมถึงการใหสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินที่ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลา
การชําระเงินหรือระยะสัญญาไมเกิน 5 ปโดยผูเอา
ประกันจะไดรับชดเชยคาสินไหมทดแทนในกรณีที่

- 

 
นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 194) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ไมไดรับชําระเงินตามสัญญาซึ่งมีสาเหตุมาจากความ
เสี่ยงทางการคาและความเสี่ยงทางการเมือง โดยมี
อัตราการชดเชยสูงสดุถึงรอยละ 90 ของมูลคาความ
เสียหายทีเ่กิดขึ้น นอกจากน้ี ธสน. ยังใหความคุมครอง
ความเสียหายในชวงกอนการสงออก (Production 
period) อีกดวย 

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 

ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 
ธสน. ไดจัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันความ
เสี่ยงการลงทุนเปนวงเงินรวม 1,785 ลานบาท และมี
ภาระผูกพันการรับประกันความเสี่ยงการลงทุนจํานวน 
1,794 ลานบาท 

 
 

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร. 022713700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 195) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     สนับสนุน SMEs ตามแผนยุทธศาสตรกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือหนวยงานพันธมิตร(4) 
วัตถุประสงค:ชวยเหลือผูประกอบ SMEs ที่ลงทุนโครงการ
เพื่อสังคมสิ่งแวดลอม/เพื่อเพิม่ขีดความสามารถ 
ผลการดําเนินงาน : 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
16 95.40 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
13 45.70 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 
532 1,967.24 

เบิกจาย 
ราย จํานวนเงิน 
515 1,863.89  

- 

 
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PIL 2  (Productivity Improvement Loan 
ระยะที่ 2)(4) 
วัตถุประสงค:ชวยเหลือผูประกอบการ SMEs เพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิต (PRODUCTIVITY 
IMPROVEMENT) 
 
 
 

- 

 
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 196) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ผลการดําเนินงาน : 
หนวย : ลานบาท 

การติดตอ (CF) 
ราย จํานวนเงิน 
49 175.96 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
18 73.50 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 

2,808 8,952.47 
เบิกจาย 

ราย จํานวนเงิน 
2,744 8,700.27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     OTOP หรือผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน(4) 
วัตถุประสงค:สนับสนุนผูประกอบการ OTOP หรือ
วิสาหกิจชุมชน 
ผลการดําเนินงาน : 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
7 3.20 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
3 1.60 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 

- ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 197) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

193 54.94 
เบิกจาย 

ราย จํานวนเงิน 
191 53.46  

 
 
 
 

     Strong SMEs (ซื้อทรัพยสินเพื่อใชเปนที่ต้ังสถาน
ประกอบการ) (4) 
วัตถุประสงค:ลงทุนซื้อทรัพยสินที่ตั้งสถานประกอบการ 
ผลการดําเนินงาน : 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
4 35.20 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
1 15.00 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 
15 125.10 

เบิกจาย 
ราย จํานวนเงิน 
15 124.60  

- 

 
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 198) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     SMILE FACTORING(4) 
วัตถุประสงค:เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวยีน สําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ที่มีลูกหนี้การคาเปนหนวยงาน
ราชการ รัฐวสิาหกจิหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย 
ผลการดําเนินงาน : 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
4 90.00 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
0 0.00 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 
32 548.30 

เบิกจาย 
ราย จํานวนเงิน 
28 615.60  

- 

 
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FACTORING (เอกชน)(4) 
วัตถุประสงค:เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน สําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ที่รอเรียกเก็บเงิน จากลูกหนี้
การคาที่เปนเอกชน 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 

- 

 
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 199) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
29 22.44 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
23 16.24 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 

7,492 4,917.91 
เบิกจาย 

ราย จํานวนเงิน 
7,475 4,896.22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (Policy Loan) SMEs 
ที่มีความประสงคขยายธรุกิจเขาสูตลาดในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) (4) 
ผลการดําเนินงาน : 

หนวย : ลานบาท 
การติดตอ (CF) 

ราย จํานวนเงิน 
762 3,450.66 

ยื่นกู (AF) 
ราย จํานวนเงิน 
69 295.45 

อนุมัติ 
ราย จํานวนเงิน 
277 1,016.55 

- 

 
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 200) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เบิกจาย 
ราย จํานวนเงิน 
249 906.57 

หมายเหตุ : โครงการของป 2559 
24 7.4) เรงพัฒนาความ

เชื่อมโยงดานการขนสง
และระบบโลจิสติกส
ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเรง
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 
ประเทศ (GMS) 
แผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝาย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) แผน 
ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวด-ี
เจาพระยา-แมโขง 
(ACMECS) แผนความ
รวมมือแหงอาวเบงกอล
สําหรับความรวมมือ 

   โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี(4) 
ใหการสนับสนุนผูประกอบการพาณิชยนาวีไทย 

ใหมีแหลงเงินทุนในการจัดหาเรือ ในอัตราดอกเบี้ย
พิเศษในระดับทีส่ามารถแขงขันกับผูประกอบการใน
ตางประเทศได 
ผลการดําเนินงาน : ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ธสน.
ไดจัดสรรวงเงินใหแกผูประกอบการพาณิชยนาวี
จํานวน 13,290 ลานบาท และมียอดคงคางเงินให
สินเชื่อจํานวน 13,104 ลานบาท โดยเปนวงเงินที่
อนุมัติและเซ็นสัญญาในชวงเดือน กันยายน 2557 – 
มิถุนายน 2559 จํานวน 2,019 ลานบาท 

- 
 

นางสาวธิดารัตน 
มหิวรรณ 
ผูอํานวยการฝาย
กลยุทธและ
วางแผนองคกร 
ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย 
โทร.  
02-2713700 
ตอ 2704 
Email: thidaratm 
@exim.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 201) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

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 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพือ่
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

8 พ.ค. 55 เห็นชอบใหความชวยเหลือ
ทางการเงินโครงการ
ปรับปรุงสนามบินปากเซ 
ระยะที่ 2  
เพื่อกอสรางและติดตั้งระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
สนามบิน ในรูปเงินใหเปลา
และเงินกูเงื่อนไขผอนปรน 
สัดสวน 30:70 

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อปรับปรุง
สนามบินปากเซ ระยะที่ 2 สปป. ลาว(2) 
ผลการดําเนินงาน: 

- 14 ก.ค. 58 เสนอรายงานปดโครงการและการ
สิ้นสุดการเบิกจายตอ รมว.กค. 

- การดําเนินงานกอสราง การสงมอบ และตรวจรับ
วัสดุอุปกรณภายใตโครงการแลวเสร็จ   

- เบิกจายสิ้นสุดแลว และสรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
คิดเปนรอยละ 99.98 ของวงเงินโครงการทั้งหมด 
ยอดเบิกจายคิดเปนรอยละ 99.93 ของวงเงิน
งบประมาณป 58 
 

180.38 ลานบาท 
หมายเหตุ :  
ใชรายไดของหนวยงาน
ในการดําเนินการ 

1. นางสาวมณฑิชา 
รักวิจิตรกุล 
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02-617-
7676 ตอ 301 
montichar@ned
a.or.th 
2. นายระพิพิษณ 
พรหมนารท 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารโครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 300 
rapipit@neda.or.th  
สพพ. 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

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 สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 

- แผนงานกอสราง รอยละ 86.23 
- ดําเนินการไดจริง รอยละ 79.93 
- เบิกจายไดรอยละ 64.53 ของวงเงินโครงการ

191.44 ลานบาท 
หมายเหตุ :  
ใชรายไดของหนวยงาน
ในการดําเนินการ 

1. นายจิรายุทธ 
บุญญฤทธิ ์
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02-617-
7676 ตอ 303 
jirayoutb@neda.or.th 
2. นายระพิพิษณ 
พรหมนารท 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 202) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ทั้งหมด และรอยละ 53.136 ของวงเงินงบประมาณ
ป 59 
ปญหาและอุปสรรค : 

ความลาชาของงานเกิดจากจํานวนและสภาพของ
เครื่องจักรที่ไมเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน 
รวมถึงสภาพอากาศในฤดฝูนที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงาน 

ผูอํานวยการสํานัก
บริหารโครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 300 
rapipit@neda.or.th 
สพพ. 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการงานศึกษา
ความเปนไปไดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48 
(R48) (ชวงเกาะกง-สะแรอัมเปล) กัมพูชา (2), (3) 

ผลการดําเนินงาน:  
กัมพูชาไดตกลงขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก
เกาหลีใต จึงไดแจงขอระงับโครงการความชวยเหลือทาง
การเงินจาก สพพ. เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 57 ดังนั้น สพพ. จึง
มีมติใหยกเลิกโครงการความชวยเหลือทางวิชาการ
ดังกลาว 

2.71 ลานบาท 
หมายเหตุ :  
ใชรายไดของหนวยงาน
ในการดําเนินการ 

1. นางสาวชนิตา 
เคหะทัต  
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 307 
chanitak@neda.or.th 
2. นางสาวดาริวรรณ 
เปรมภูมิเวทย  
ผูอํานวยการสํานัก
ความชวยเหลือ 
ทางวิชาการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 601 
Dariwan@neda.or.th 
สพพ. 
 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 203) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

  ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการศกึษาความ
เหมาะสมงานออกแบบรายละเอยีด โครงการ
ปรับปรุงถนนหมายเลข 11 ชวงครกขาวดอ- 
บานโนนสะหวัน–สานะคาม–บานวัง– 
บานน้ําสังสปป.ลาว (2) 
ผลการดําเนินงาน :  

- 29 ก.ย. 57 ลงนามสัญญาจางที่ปรึกษา 
- 1 ต.ค. 57 ที่ปรึกษาเริ่มงาน 
- 30 ต.ค. 57 ที่ปรึกษาจัดสงรายงานเบื้องตน 
- 10 พ.ย. 57 ตรวจรับ Inception Report ฝงไทย 
- 20 พ.ย. 57 ตรวจรับ Inception Report ฝง สปป.ลาว 
- 10 ม.ค. 58 เบิกจายงวดที่ 1 
- 29 ม.ค. 58 ตรวจรับ Progress Reportฝงไทย 
- 16 มี.ค. 58 ตรวจรับ Interim Report 
- 17 มี.ค. 58 ตรวจรับ Interim Reportรวมกับฝง 

สปป.ลาว 
- 25 เม.ย. 58 เบิกจายงวดที่ 2 
- 25 มิ.ย. 58 เบิกจายงวดที่ 3-4 
- 26 มิ.ย. 58 สง Draft Final Report 
- 27 ก.ค. 58 สง Final Report 
- 3 ส.ค. 58 ประชุมตรวจรับ Draft Final Report 
- 10 ก.ย. 58 ประชุมตรวจรับ Draft Final 

Report รวมกับฝาย สปป.ลาว 
- 25 พ.ย. 58 ประชุมตรวจรับ Final Report 

รวมกับฝายไทย 

13.49 ลานบาท 
หมายเหตุ :  
ใชรายไดของหนวยงาน
ในการดําเนินการ 

1. นางสาวพิมพชนก 
จรเกต  
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 304 
pimchanokj@ne
da.or.th  
2. นางสาวดา
ริวรรณ เปรมภูมิเวทย 
ผูอํานวยการสํานัก
ความชวยเหลือ 
ทางวิชาการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 601 
dariwan@neda.or.th 
สพพ. 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 204) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- 15 ธ.ค. 58 ประชุมตรวจรับ Final Report ฉบับ
แกไขรวมกับฝายไทย 

- 23 ธ.ค. 58 นําเสนอผลการศึกษาตอ คพพ. ที่
ประชุมมีมติใหทบทวนประมาณราคา และ
ผลประโยชนของโครงการ 

- 17 ก.พ. 59 คพพ. อนุมัติผลการศึกษาและ
เห็นชอบรายงานการตรวจสอบ 

- 3 มี.ค. 59 สพพ. ประชุมรวมกับฝาย สปป. ลาว
พิจารณาการปรับรายละเอียดและคากอสราง 

- 29 เม.ย. 59 MPWT แจงผลการทบทวนการ
ออกแบบรายละเอียดและวงเงินโครงการ 

- 16 พ.ค. 59 สปป. ลาว มีหนังสือขอใหที่ปรึกษา
ตรวจสอบโครงสรางชั้นทาง 

- 16 มิ.ย. 59 สปป. ลาว มีหนังสือรับรองผล
การศึกษา 

- 22 มิ.ย. 59 คพพ. เห็นชอบผลการศึกษาเพิ่มเติม 
- 5 ก.ค. 59 รายงานผลการศึกษาตอ รมว. กค. 
- เบิกจายไดรอยละ 71.25 ของวงเงินโครงการ

ทั้งหมด (25 ธ.ค. 58) 
  ยุทธศาสตรที่ 5 การ

สรางความเช่ือมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการ ศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานกอสรางถนน
จากดานเจดียสามองค/ พญาตองซ-ูทันพยูไซยัด  
(ชวงทายหมูบานพญาตองซู-บานชองสง) และ
อาคารดานชายแดน เมยีนมา(2) 
 

13.40 
ลานบาท 

(เงินรายได) 

1. นางสาวพิมพ
ชนก จรเกต  
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 304 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 205) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ผลการดําเนินงาน :  
- 27 พ.ย. 57 สง Final Report (ขยายสัญญา

ระยะเวลาในการดําเนินการจัดสง Final Report 
ภายในวันที่ 27 พ.ย. 57) 

- 18 ธ.ค. 57 ประชุมตรวจรับ Final Report 
- 28 พ.ค. 58 สงรายงาน Final Report ฉบับแกไข 
- 18 มิ.ย. 58 ประชุมตรวจรับ Final Report ฉบับแกไข 
- 7 ส.ค. 58 ประชุมตรวจรับ Final Report รวมกับ

ฝายเมียนมา 
- 25 ส.ค. 58 ประชุมตรใจรับ Final Report ฉบับ

แกไขครั้งที่ 2 
- เบิกจายไดรอยละ 71.27 ของวงเงินโครงการ

ทั้งหมด ยังไมมีการเบิกจายป 58 
- 16 ก.ย. 58 คพพ. รับทราบผลการศึกษา 
- 23 ก.ย. 58 เสนอผลการศึกษาตอ รมว.กค. 
- 25 ธ.ค. 58 เบิกจายแลวเสร็จ 

pimchanokj@ne
da.or.th  
2. นางสาวดา
ริวรรณ เปรมภูมิเวทย 
ผูอํานวยการสํานัก
ความชวยเหลือ 
ทางวิชาการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 601 
Dariwan 
@neda.or.th 
สพพ. 
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7.6) พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่ม
จากการพัฒนาดาน
การคาชายแดนและ
โครงขายการคมนาคม
ขนสงบริเวณประตู
การคาหลักของประเทศ
เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและ

   การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต(2), (3) 

ผลการดําเนินงาน :  
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบการขยายระยะเวลา
มาตรการดังกลาว ซึ่งประกอบดวยมาตรการดานภาษี
และคาธรรมเนียมและมาตรการดานการเงินแลว เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
ไดดําเนินการแลว 
 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายสุรเชษฐ  
ศศิพงศไพโรจน 
เศรษฐกรชํานาญการ 
สศค. 
0-2273-9020 
ตอ 3235 
baskettom 
@gmail.com 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 206) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 การลงทุนขามแดนโดย
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 
ขนสงและโลจิสติกส
สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานได
อยางมีประสิทธิภาพ
และรองรับปริมาณการ
เดินทางและการขนสงท่ี
คาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก
การเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่
โครงการที่เกี่ยวของ(2), (3) 

ผลการดําเนินงาน : 
  - การประชุม JHC ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 
2558 ไดมีพิธีลงนามในรางสัญญาสัมปทานโครงการ
ทวายฯ ระยะแรกระหวางนายเปรมชัย กรรณสูต 
ประธานบริษัท ITD และนาย U Han Sein ประธาน 
Dawei Special Economic Zone Management 
Committee และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคม 
  - ฝายไทยไดหารือรวมกับฝายเมียนมาและ Japan 
Bank of International Cooperation ของญี่ปุน เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อเจรจาการเขารวมทุน
ในบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(SPV) ของญี่ปุน รวมทั้งกําหนดโครงสรางการกํากับ
ดูแลกิจการของโครงการทวายฯ และบทบาทของ SPV 
ที่เหมาะสมสําหรับโครงการทวายฯ ระยะสมบูรณ 
  - มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการรวมระหวางไทย – 
เมียนมา สาขาการเงิน ฝายไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปน
ประธาน เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาแนวทางการจัดหาเงิน
ลงทุนและผลักดันความรวมมือดานการเงินเพื่อ
สนับสนุนโครงการทวายฯ 
 
 

- 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

นายศิรพล  
ฤทธิประศาสน 
เศรษฐกร
ปฏิบัติการ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
โทร. : 02-273-
9020 ตอ 3617 
sirapol@jhu.edu 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 207) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

- - โครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการงานศึกษา
ความเปนไปไดและออกแบบรายละเอียด โครงการ
พัฒนาจุดผานแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไป
ยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา(2), (3) 

ผลการดําเนินงาน: 
- 25 พ.ย. 57 ที่ปรึกษาสง Final Report 
- 11 ธ.ค. 57 ตรวจรับ Final Report  
- 25-27 ก.พ. 58 จัดศึกษาดูงานดานชายแดนให
เจาหนาที่กัมพูชา 
- 9 มี.ค. 58 ตรวจรับรวมกับกัมพูชา 
- 13 มี.ค. 58 ตรวจรับ Final Report 
- 11 พ.ค. 58 เบิกจายงวดที่ 5 
- 17 มิ.ย. 58 คพพ. อนุมัติรายงานผลการศึกษา 
- 15 ก.ค. 58 เสนอผลการศึกษาตอ รมว.กค. 
- เบิกจายสิ้นสุดแลวและสรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงคิด
เปนรอยละ 100.00 ของวงเงินโครงการทั้งหมดและ
ยอดเบิกจายคิดเปนรอยละ 100.00 ของวงเงิน
งบประมาณป 58 

16.77 ลานบาท 
หมายเหตุ :  
ใชงบประมาณปกติใน
การดําเนินการ 

 

1. นางสาวพิมพ
ชนก จรเกต  
เจาหนาที่วิเคราะห
โครงการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 304 
pimchanokj@ne
da.or.th  
2. นางสาวดา
ริวรรณ เปรมภมูิ
เวทย  
ผูอํานวยการสํานัก
ความชวยเหลือ 
ทางวิชาการ 
โทร. 02 617 
7676 ตอ 601 
dariwan@neda.or.th 
สพพ. 

   6 ธันวาคม 
2548 

ใหกรมศุลกากรเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการจัดตั้ง 
National Single Window 
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการนําเขา - สงออก ให
ความรวมมือเพื่อรวมผลักดัน 
ให National Single 

แผนงานการจัดตั้งการใหบริการระบบ National 
Single Window (NSW)ของประเทศ  
(การเชื่อมโยงขอมลูของหนวยงานออกใบอนุญาต
และใบรับรองกับระบบ NSW) (3) 

ผลการดําเนินการ : 
ปจจุบันระบบ NSW ของประเทศ มีโครงสราง พื้น
ฐานรองรับการเชื่อมโยงขอมูลดวยอิเล็กทรอนิกสระหวาง

 นายเจษฎา  
อริยฉัตรกุล 
ผูอํานวยการสํานัก 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
กรมศุลกากร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 208) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

Window จัดตั้งไดสําเร็จ  
ตามเปาหมาย 

หนวยงานตางๆ ภายในประเทศและตางประเทศทั้ง
ภายในและภายนอกภมูิภาคอาเซยีนแลว 
ความกาวหนาของการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
กับระบบ NSW ของประเทศ ดังน้ี 
หนวยงานที่มีระบบพรอมรองรับเชื่อมโยงขอมูลผาน
ระบบ NSW แลว จํานวน ๓๖ หนวยงาน ประกอบดวย 
1) หนวยงานที่เชื่อมโยงขอมูลผานระบบ NSW อยาง
เปนทางการแลว จํานวน ๓๓ หนวยงาน ไดแก  
กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศการนิคม
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว 
กรมสรรพสามิต BOI กรมประมง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมศิลปากร กรม
ธุรกิจพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย กรมการอุตสาหกรรมทหาร สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กรมการขนสงทางบก
กรมปาไม การทาเรือแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ-โทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กรมการคาภายใน 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมทรัพยากรธรณี 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช หอการคาไทย   
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย กรมการปกครอง กรม
วิชาการเกษตร กรมเจาทา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมควบคุมโรค 

โทร.
026676009 
E-mail: 100572 
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 209) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
2) หนวยงานที่มีระบบพรอมใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูล
ผานระบบ NSW แลว แตเนือ่งจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการรับ-สงขอมูล/ประเทศปลายทางยังไมพรอมรองรับ
การเชื่อมโยงขอมูล หรือความพรอมเรื่องกฎระเบียบของ
หนวยงานอยูระหวางการปรับปรุงแกไข จํานวน ๓ 
หนวยงาน ไดแก กรมการบินพลเรือน บริษัท ทาอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

ปญหาอุปสรรค: 
๑. การใหบริการของหนวยงานภาครัฐในขั้นตอนการ

ออกใบอนุญาต/ใบรับรองยังมีหลายขั้นตอนและใช
ระยะเวลาในการดําเนนิการมากพอสมควร ในการที่จะ
ไดมาซึ่งใบอนุญาต/ใบรับรอง ทําใหภาคเอกชนไมไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วเทาที่ควรโดยปญหาดังกลาวอาจ
สงผลกระทบตอคาใชจาย ในการดําเนินการซึ่งไมเปน
ผลดีตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

๒. หนวยงานภาครัฐสวนใหญยังไมมีงบประมาณ
หรือยังไมไดจัดทําโครงการของบประมาณสําหรับการ
พัฒนาระบบเพิ่มเติมของแตละหนวยงานเพื่อใหการ
ใหบริการทางอเิล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารอยาง
ปลอดภัยผานระบบ NSW ที่ครบถวนสมบูรณ 

๓. กฎหมาย/ระเบียบของหนวยงานภาครัฐตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการนําเขา สงสินคาออกยังไม
รองรับการทําธุรกรรมสําหรับนําเขา สงออก โลจิสติกส



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 210) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ NSW แบบไร
เอกสารอยางปลอดภัย 

4. ขาดความชัดเจนของหนวยงานที่รับผิดชอบ 
กํากับ ดูแล ระบบ NSW และการกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการระบบ NSW อยางยั่งยืน เพื่อใหการบูร
ณาการการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐและภาคธุรกิจ 
รวมถึงโลจิสติกสของประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. หนวยงานภาครัฐมีบุคลากรไมเพียงพอในการ
กํากับดูแลและพัฒนาระบบ การเช่ือมโยงขอมูลผาน
ระบบ NSW ทั้งในรูปแบบ (G2G/B2G) 
ขอเสนอแนะ: 
  1. เรงรัดใหมีองคกรที่มีอํานาจมากพอมาทําหนาที่
บริหารจัดการระบบ NSW และผลักดันหนวยงานตางๆ 
ใหปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนา/ปรับปรุงระบบเพื่อ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ NSW แบบไร
เอกสารใหสําเร็จลุลวงเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว โดยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) มีประเด็นที่
เกี่ยวของกับการจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบ National Single Window (PMO/NSW Operator) 
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
     1.1 เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อ
รับผิดชอบการกํากับดูแลและพัฒนาระบบ National 
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การใชจาย
งบประมาณ 
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Single Window (NSW) รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของการ
พัฒนาระบบงานแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และเพื่อพัฒนาใหการพัฒนาระบบ NSW มี
ความตอเนื่องมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาในระยะ
ยาว และสอดคลองกับเงื่อนไขและมาตรฐานทางการคา
ระหวางประเทศ 
     1.3 มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการภายในคณะกรรมการ กบส. เพื่อ
พิจารณากําหนดทางเลือกการจัดตั้งหนวยงานบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบ NSW ที่เหมาะสมและจัดทํา
ขอเสนอการปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวของ เพื่อรองรับการจัดตั้งหนวยงาน และใหนําเสนอ
ผลการดําเนินการใหคณะกรรมการ กบส. พิจารณา
ภายใน ๓ เดือน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขาฯ 
กบส. ไดยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้ง
หนวยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (National Single 
Window: NSW) และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รอง
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กบส. ไดลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  2. ควรเรงรัดใหหนวยงานภาครัฐตางๆ ดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงานการออกใบอนญุาต/ใบรับรอง เพื่อ
ลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา ของการทํางาน
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ดังกลาว โดยใชการแลกเปลีย่นขอมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ NSW แบบครบวงจร 
  3. ผลักดันใหสํานักงบประมาณ สนับสนุน
งบประมาณใหแกหนวยงานภาครัฐท่ียังไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบการใหบริการ
แลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ NSW ระหวางภาครัฐกับ
ภาคธุรกิจ (B2G/G2B) และการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางประเทศแบบ G2G (ถามี) 
  4. รัฐบาลควรเรงรัดใหหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการนําเขา สงสินคาออก 
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหรองรับการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 
  5. ผลักดันใหคณะกรรมการกาํหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) จัดสรร
อัตรากําลังบุคลากรดานคอมพิวเตอรเพิ่มเติมให
เพียงพอตามอัตราที่แตละหนวยงานขอไวเปนอยางนอย 
เพื่อเรงขับเคลื่อนการเชื่อมโยงขอมูลแบบบูรณาการ
ระหวางหนวยงานตางๆ และการปรับลดขั้นตอน
กระบวนงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับภาคเอกชนใน
การขอใบอนญุาต/ใบรับรองจากหนวยงานภาครัฐ 
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   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  

โครงการพัฒนาดานศุลกากรอรัญประเทศ (คาจางที่
ปรึกษาโครงการกอสรางฯ บริเวณจุดผานแดนบาน
หนองเอี่ยน) (3) 

กรมศุลกากรไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ เมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ใหโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
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 

 
 

งบประมาณ  ๒๐ ลบ. 
เบิกจายแลว = 
๑๖.๒๕๐ ลบ. 

 

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 
โทร. 
026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th  
และ 
นายมาโนช รอดสม 
นายดานศุลกากร  
อรัญประเทศ 
กรมศุลกากร 
โทร.037230313 
Email: 
arancustoms.ac  
@customs.go.th 
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นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 214) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     โครงการพัฒนาดานศุลกากรอรัญประเทศ  
(บานหนองเอี่ยน-สตึงบท) (4) 

- กรมศุลกากรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับโครงการพัฒนาดาน
ศุลกากรอรัญประเทศ (บานหนองเอีย่น-สตึงบท) จํานวน 
๒๕๐ ลานบาท  

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เตมิ
พิทยาไพสิฐ) ประธานคณะอนุกรรมการดานโครงสราง
พื้นฐานและดานศุลกากร ไดสั่งการในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 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 กรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อใช
ในการกอสรางถนนและอาคารดานพรมแดนนั้น ตอง
ใชเวลาในการประกาศเวนคืนแปลง ๑๓๒.๕ ไร ใหกับกรม
ศุลกากร ซึ่งจะทําใหงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแลว 
๒๕๐ ลานบาทนั้น ไมสามารถใชจายไดทันได  ตาม
เงื่อนไขของสํานักงบประมาณกําหนด 

- เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดานศุลกากรอรัญ
ประเทศ ไดมีหนังสือถึงสํานักบริหารกลาง รายงาน
แผนการกอหนี้ คาดวาจะไดรับมอบพื้นที่สําหรับการ

งบประมาณ ๒๕๐ 
ลานบาท 
 

นายสาธิต  ภูหอม
เจริญนายดาน
ศุลกากร  
อรัญประเทศ 
โทร.037-
230313 Email: 
arancustoms.ac   
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 215) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

กอสรางตามโครงการจากกรมทางหลวงประมาณไตรมาส
ที่ ๒ ของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจะสามารถกอหนี้
ผูกพันได  

- เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดานศุลกากรอรัญ
ประเทศ ไดมีหนังสือแจงอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อขอผอน
ผันใหขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
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 กุล
ทิพยมนตรี ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๑ 
ไดเชิญประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินสําหรับกอสราง
ดานพรมแดนบานหนองเอี่ยนเพื่อติดตามความคืบหนา
การจัดหาที่ดินจากกรมทางหลวง 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 216) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมฯ มีหนังสือถึง
กรมทางหลวง เพื่อขอทราบผลการเวนคืนที่ดิน และ
ดําเนินการชี้แนวเขตที่ดิน 
ปญหาอุปสรรค :  

ดานที่ดิน กรมทางหลวง จัดดําเนนิการออกพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน 
(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 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 217) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

     โครงการพัฒนาดานศุลกากรแมสอด  
(กอสรางดานศลุกากรแมสอด แหงที่ ๒) (4) 
กรมศุลกากร ไดรับงบประมาณในการกอสรางดานศุลกากร
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
ดําเนนิการจัดหาพื้นทีใ่นการดําเนินการโครงการฯ 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

งบประมาณทั้งสิ้น 
๓๙๓.๒๐๐ 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 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 218) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

นริศ จายหนองบัว เลขานกุาร และทมีงานดานฯ แมสอด 
ประชุมประชาชน เพื่อเจรจาตอรองคาชดเชยที่ดินอีกครั้ง 
- 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

ประชุมคณะกรรมการฯ 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



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 219) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

หลักเกณฑฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 
เพื่อรวมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผล
การดําเนินงาน และเหตุผลความจําเปน สําหรับการ
จายคาชดเชยเยียวยา   ผูไดรับผลกระทบของ
โครงการ เพื่อเสนอตออธิบด ีและดานฯ แมสอด 
ไดรับหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดตาก เรื่อง ขอ
รองเรียนกรณีการสรางดานศุลกากรแหงใหม ของ
นายสีไล 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 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 220) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด       
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 ใหหนวยงานนํางบประมาณรายการที่ตองคืน
มาไวที่หนวยรับงบประมาณสวนกลาง และพื้นที่ของ
หนวยรับงบประมาณตามที่สํานักงบประมาณจัดสรร
ไปเรียบรอยแลว กอนที่จะดําเนินการจัดสรรเงินคืน 
(ออกงวดลบ) และโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจาย
กลับไปยังสวนกลาง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 
- วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มี

หนังสือถึงอธิบดี เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูแทนแขวงการ
ทางตากที่ ๒ (แมสอด) เปนกรรมการเพิ่มเติมใน
คณะกรรมการกาํหนดหลักเกณฑฯ 
- วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมศุลกากร มีคําสั่ง



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 221) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ที่ ๒๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 222) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ประชุมโดยดวนทันทีท่ีไดรับขอมลูขอกรมธนารักษและ
กรมทางหลวงดังกลาว พรอมท้ังใหทํารายงานความ
คืบหนาการดําเนินการของคณะกรรมการฯ เรียน
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 
ธนารักษพื้นที่ตาก และเทศบาลนครแมสอด 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 223) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด เขาพบ
กับราษฎรผูใชประโยชนในพื้นที่จะขอใชดําเนิน
โครงการฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงความคืบหนาการ
ดําเนินโครงการ และชี้แจงผลการดําเนินงานของดานฯ 
เพื่อใหราษฎรรับทราบในประเด็นราคาคาชดเชยท่ีดิน
ที่คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑฯ ไดตกลงราคากับ
ราษฎรไวและไดเสนอผูบริหารของกรมศุลกากร กรมฯ 
ไดสั่งการใหมีการพิจารณาราคาคาชดเชยที่ดินใหมอีก
ครั้ง อันเนื่องมากจากราคาคาชดเชยท่ีดินที่จะกอสราง
ดานฯ ที่ตกลงกันไวนั้นสูงกวาราคาคาชดเชยที่ดินของ
กรมธนารักษในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
คาชดเชยที่ดินในการกอสรางถนนของกรมทางหลวง
มากเกินไป ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพูดคุยตกลง
ราคารวมกันของราษฎร 
- วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดานฯ แมสอด มี

หนังสือเรียนอธิบดีเพื่อโปรดทราบความคืบหนาการ
ดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ 
- ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมหลักเกณฑการชดเชยคาที่ดิน

จากหนวยงานตางๆ  และอยูระหวางการเจรจาเรื่องราคาที่ดิน
กับราษฎรอีกครั้ง เมื่อไดขอมูลครบถวนและจะไดรีบ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑตอไป   
ปญหาอุปสรรค : โครงการกอสรางดานศุลกากรแม
สอดแหงที่ ๒ อาจจะดําเนินการลาชา ไมตรงตาม
เงื่อนไขเวลาที่กําหนดตามแผน เนื่องจาก 

๑) สืบเนื่องจากปญหาการรองเรียนของประชาชน
ในพื้นที่ในบริเวณแนวเขตพื้นที่เพิกถอนจากการเปน



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 224) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี ตามประกาศ คสช. ที่ 
๑๗/๒๕๕๘ ซึ่งเปนพื ้นที่ติดกับพื้นที่สําหรับดําเนิน
โครงการ  

๒) ขณะนี้ยังไมมีงบประมาณสําหรับชดเชยคาที่ดิน 
อาสิน และสิ่งปลูกสรางใหกับประชาชนที่ใชประโยชนถือ
ครองที่ดินในพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสราง 

๓) ขณะนี้ยังไมไดยื่นหนังสือขออนุญาตหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการ 
เนื่องจากตองใหประชาชนที่ใชประโยชนถือครอง
ที่ดินในพื้นที่ที่จะกอสรางมอบสิทธิครอบครองพื้นที่
ใหดานฯ แมสอด เรียบรอยกอน 
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

เพื่อใหการดําเนินโครงการกอสรางดานศุลกากรแม
สอดแหงที่ ๒ เปนไปตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และเปนการปองกันปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจาก
การใชพื้นที่ของโครงการฯ ดานศุลกากรแมสอด จึง
ดําเนินการดังตอไปนี ้

๑) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่ทุกขั้นตอน โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็น และขอเรียกรองตางๆ ตั้งแตเริ่มตนโครงการฯ 
เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหโครงการสามารถ
สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๒) ดานฯ แมสอด ไดมีหนังสือถึงอธิบดีเพื่อโปรด
พิจารณาจัดหางบประมาณรองรับคาใชจายชดเชย
เยียวยาผูใชประโยชนถือครองที่ดินที่ไดรับผลกระทบ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 225) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

จากการขอใชพื้นที่สําหรับดําเนินโครงการ ทั้งในเขต 
ส.ป.ก.ปาสงวนแหงชาติ และปาไมถาวรโดยเบื้องตน 

๓) ขณะนี้ อยูระหวางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกาํหนดหลักเกณฑ คํานวณคาชดเชย 
ตกลงราคาและจายเงินชดเชย สาํหรับโครงการ
กอสรางดานศุลกากรแมสดแหงที่ ๒ ตามคําสั่งกรมฯ 
ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และคําสั่ง
กรมฯ ที่ ๒๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เพื่อเจรจาตอรองจํานวนเงินชดเชยคาที่ดิน 
อาสิน และสิ่งปลูกสรางใหกับประชาชนที่ใช
ประโยชนถือครองที่ดินในพื้นที่จะดําเนินการกอสราง 
และเสนอตออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาในลําดับ
ขั้นตอนตอไป เมื่อดําเนินการจายเงินคาชดเชยใหกับ
ประชาชนแลวเสร็จ จึงจะสามารถยื่นหนังสือขอ
อนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอใชพื้นที่ในการ
ดําเนินโครงการตอไป 

     โครงการกอสรางลานตรวจสินคาแมสอด (4) 
- สํานักงบประมาณ ไดโอนเงินงบกลาง ใหกรม

ศุลกากร เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนเงินงบ
กลางป ๒๕๕๖ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๔ ลบ.  

- ดานศุลกากรแมสอด เห็นชอบเมือ่วันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๕๘ ตามผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ เห็นควรตกลงจางบรษิัท กษิดิศเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด เสนอราคาเปนจํานวนเงิน 
๑๙,๓๑๗,๙๔๕ บาท และผูอํานวยการสํานักงาน

วงเงินทัง้สิ้น 
๑๙,๓๑๗,๙๔๕ บาท 
- ยังไมมีการเบิกจาย  

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 226) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ศุลกากรภาคที่ ๓ อนุมัติฯ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๕๘ และดานฯ ไดลงนามจาง ตามสัญญาเลขที่  
๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระยะเวลา
กอสราง ๑๕๐ วัน แบงจาย ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญา
สงมอบงานภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
ผลการดําเนินงาน : 

- เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ผูรับจางขอสง
มอบงานงวดที่ ๓-๕ (งวดสุดทาย) ผลการดําเนินงาน
ครบ ๑๐๐% 

- คณะกรรมการตรวจการจาง ไดตรวจรับงานงวดที่ 
๓-๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  การดําเนินการ
เรียบรอยแลว อยูระหวางการเบิกจายเงินใหกับผูรับจาง 

   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

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

งบประมาณ  
๗๖.๑๓๙ ลานบาท 
เบิกจายแลว 
๗๖.๑๓๙ ลานบาท 
(คิดเปน 100.00%) 
 
 
 

งบประมาณทั้งสิ้น 
๓๘.๗๖๘ ลบ. 
 

นายกรีชา เกิดศรีพันธ 
นายดานศุลกากร
สะเดา 
กรมศุลกากร 
โทร.
0743908818 
E-mail: 100723 
@customs. go.th 
และ 
นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 227) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง  

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.  
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
ดําเนินการกอสรางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  - ผลงานกอสรางรอยละ 43.61 ชากวาแผนงาน
กอสรางรอยละ 1.89 ระยะเวลากอสราง ๓๖๐ วัน คิด

โทร. 
026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 228) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

เปนรอยละ 100  ระยะเวลากอสรางไปแลว  
๑91 วัน คิดเปนรอยละ 53.05 คงเหลือ
ระยะเวลากอสราง ๑6๙ วัน คิดเปนรอยละ 56.94 

   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  

โครงการกอสรางอาคารดานพรมแดน ดานศุลกากร
คลองใหญ (บริเวณจุดผานแดนบานหาดเล็ก) (3) 

ผลการดําเนินงาน : 
- กรมศุลกากรไดรับงบประมาณ จํานวน ๕๐ ลานบาท  

ป ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๑๐ ลานบาทป ๒๕๕๙ 
ผูกพันงบประมาณ ๔๐ ลานบาท 
- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปด   

จุดผานแดน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติใหชะลอ
โครงการฯ ไปกอน เนื่องจากมีปญหาความไมชัดเจนใน
เรื่องเขตแดนรวมระหวางประเทศไทย-กัมพูชา โดยให
ปรับแผนการใชงบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรไวแลว ไป
ดําเนนิการในสวนอืน่ๆ 
- 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 

งบประมาณ 
50 ลานบาท 

เบิกจาย ๑๐ ลบ.  
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ไปใชในโครงการกอสราง
อาคารทีพ่ักอาศัยและ
สิ่งปลูกสรางประกอบ 

สํานักงานทาเรือ 
แหลมฉบัง 

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 
โทร. 026676101 
E-mail: 101163 
@customs.go.th 
และนายวิศวะ ปติ
สุขสมบัต ิ
นายดานศุลกากร
คลองใหญ 
โทร.0816386116 
Email: 100047 
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 229) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

3) คากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานสํานักงานศลุกากรภาคที่ ๒ 
จํานวน ๕๙๗,๕๐๐ บาท 
ปญหาอุปสรรค :ตองทราบผลการพิจารณาการกอสราง
และการใชพื้นที่บริเวณดังกลาวจากสวนราชการที่
เกี่ยวของขางตนกอน จึงจะดําเนินการตอไปได 

   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 

โครงการปรับปรุงดานศุลกากรปาดังเบซารพรอมบริเวณ (3) 

ผลการดําเนินการ : 
- กรมฯ ไดลงนามสัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที ่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๕.๙๙๐ ลบ.  แบงจาย 
๓๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาฯ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
-  ดําเนินการกอสรางไปแลวคิดเปน ๖๙.๓๘% ของ

งานทั้งโครงการ ลาชากวาแผน ๒๐.๗๑% ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินกอสรางอาคารตรวจผูโดยสารขาออก/
อาคาร CIQ และงานเสริมสรางภาพลักษณ ผูรับจางไดมี
หนังสือสงมอบงานจางงวดที่ 8, 12 และ 20 เมื่อวันที ่25 
กรกฎาคม 2559 
ปญหาอุปสรรค :  
- ผูรับจางทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ จึงไมเปนไป

ตามแผนงาน เปนเหตุใหงานลาชาง และดานฯ ไดเรียก
ผูรับจางใหรีบดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน
ที่วางไว 
 
 

งบประมาณ  
๒๕.๙๙๙ ลบ. 
เบิกจายแลว 
ป ๕๘ = ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
ป ๕๙ = 
๒,๕๔๐,๖๗๑.๕๐ บาท 
รวมท้ังสิ้น  
๘,๕๔๐,๖๗๑.๕๐ บาท 
 

นายศักดิ์  ยศแสน 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารกลาง  
กรมศุลกากร 
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 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 230) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเพื่อรองรับ National 
Single Window (3) 

ผลการดําเนินงาน: 
- ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตงาน และสํานักบริหาร

การคลังและรายไดดําเนินการประชาพิจารณ
เรียบรอยแลว ซึ่งมีผูพิจารณจํานวน 1 ราย และคณะ
กรรมการฯประชุมยืนยันตามTOR และไดดําเนินการ
ขึ้นประชาพิจารณครั้งที่ 2 เรียบรอยแลวซึ่งไมมีผูมา
พิจารณเพิ่มเตมิ 

- กําหนดรับเอกสารประกวดราคาในวันที่ 16-19 
ธันวาคม 2557 

- กําหนดรับฟงชี้แจง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 
- กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
- คณะกรรมการพิจารณาให บ.สามารถ คอมเพล็กซ 

ไมผานการพิจารณาดานเทคนิค และ บ.สามารถฯ 
ยื่นอุทธรณ ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแลวใหมีผล
ตามท่ีบริษัทฯยื่นอุทธรณ และคณะกรรมการเสนอ
กรมพิจารณาดําเนนิการตอไป 

- ไดผูชนะการประกวดราคาไดแก บริษัท ยิปอินซอย 
จํากัด 

- ลงนามในสัญญาเลขที่ 83/2558 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2558 

- สงมอบงานงวดท่ี 1 ครั้งที่ 1 เรียบรอยแลว และอยู
ระหวางการตรวจรับ 

- สงมอบงานงวดท่ี 2 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 8 

 นางอุษามาศ รวมใจ 
ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมสรรพสามิต 
โทร. 
022415600 ตอ 
54211 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (หนา 231) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทไีมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

ลําดับ 
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง

การของ
นายกรัฐมนตร/ีคสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

พฤษภาคม 2558 และอยูระหวางการตรวจรับ 
- สงมอบงานงวดท่ี 3 เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2558 
- สงมอบงานงวดที่ 4 ติดตั้งระบบใหบริการของกรม

สรรพสามิตเพื่อรอบรับ NSW อยูระหวางการตรวจรับ 
- บริษัทฯไดสงมอบงวดงานที่ 5 แลว เมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2558 (ระบบการเช่ือมโยงขอมูลกับ
หนวยงานและระบบงานที่เกี่ยวของ) 

- อนุมัติหลักสูตรการฝกอบรมตามหนังสือ ที่ กค
0602/3464 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
และ  บริษัทฯ ไดสงมอบงวดงานที่ 6 แลว เมื่อวันที่ 
3 ธันวาคม 2558 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 234) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
26 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 30 มิ.ย. 59 วงเงินอนุมัติ 
28.00 ลานบาท ยอดหนี ้19.27 ลานบาท 
ปญหาอุปสรรค :ผูประกอบการ SMEs ที่ดําเนิน
ธุรกิจในโครงการนวตักรรมใหมๆ  มีนอยรายและ
ตองผานความเห็นชอบจากสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (สนช.) กอนยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร 

- บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

27 8.6 ภารกิจปกติหรือ
ภารกิจตามกฏหมายที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
 

  โครงการวิจัยการพัฒนากรอบชําระหนี้ของ
รัฐบาล เพื่อการรักษาวินัยการคลังอยางยั่งยืน(2) 
ผลการดําเนินงาน : คณะทํางานตรวจรับ
โครงการวิจัยฯ เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณแลว
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 และไดดําเนินการ
จัดพิมพรายงานวิจยัฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว 

ไดรับจัดสรร
งบประมาณป 2558 
จํานวน 1.59 ลานบาท  
(ปจจุบันเบิกจาย
จํานวน 
1,545,218.79 
บาท) 

นางสาวอัจฉรา 
อาธารมาศ 
นิติกรชํานาญการ 
กลุมกฎหมาย 
สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
โทร. 02 – 256 -  
8050 ตอ 5915 
Email:atchara 
@pdmo.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 235) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
(ขอ ๔.๒  การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการ
บริหารจัดการหน้ีสาธารณะเชิงรุก(1) 
แผนการดําเนินงาน : 
- สบน. มีการพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร

จัดการหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
อยางตอเนื่อง โดยภายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2558  สบน. มีโครงการพัฒนาธุรกรรม 
Bond Switching และ Bond Consolidationซึ่ง
เปนการพัฒนาเครื่องมือและโครงสรางพื้นฐานใน
การบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้โดยรวม โดยจะชวยใหการจัดพอรทหนี้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในขณะที่ปริมาณการออก
พันธบัตรรัฐบาลและมูลคายอดคงคางของหนี้
สาธารณะไมเพิม่ขึ้น 
- ธุรกรรม Bond Switching เปนนวัตกรรมที่ สบน. 

พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดความเสี่ยง
ในการปรับโครงสรางหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลในรุนที่
มีวงเงินสูง (เกิน 100,000 ลานบาท ขึ้นไป) 
ผลการดําเนินงาน : 
อยูระหวางดําเนินการสํารวจขอมลูเพื่อ

ประกอบการจัดทําธุรกรรม Bond Switching 

- นางสาวพิมพเพ็ญ  
ลัดพล ี
ผูเชี่ยวชาญดาน
พัฒนาตลาดตรา
สารหนี้รักษา
ราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาตลาดตรา
สารหนี ้
สํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้
โทร. 02 – 271 
7999 ตอ 5888 
Email: 
pimpen@pdmo.
go.th 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน  
(ขอ 4.4 การบริหาร

  การดําเนินการดานการจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถือของประเทศในเชิงรุก(1) 
แผนการดําเนินงาน : 
สบน. มีแผนในการดําเนินการเพื่อรักษาระดับผลการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือ โดยการประสานงานกบั

 นางสาวราน ี อิฐรัตน 
ผูอํานวยการสวน
วิจัยนโยบายหนี้
สาธารณะ 

สํานักนโยบายและ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 236) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

จัดการเศรษฐกิจ
สวนรวมอยางมี
เสถียรภาพ) 

หนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อบรูณาการขอมูลตางๆ เชน 
สถานการณทางการเมือง การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป แผนการลงทุนและแนวโนม
เศรษฐกจิ เปนตน รวมทั้งชี้แจงและใหขอมูลที่ถูกตอง
ตอบริษัทจัดอนัดับความนาเชื่อถือ 
ผลการดําเนินงาน :บริษัท Rating and 
Investment Information, Inc. (R&I) รายงาน
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ เมื่อ 23 
พฤษภาคม2559 ดังนี ้
- ยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้

รัฐบาลสกุลเงินตางประเทศ (Foreign Currency 
Issuer Rating) ที่ระดับ BBB + 
- ยืนยันอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้

รัฐบาลสกุลเงินบาท (Domestic Currency 
Issuer Rating) ที่ระดับ  A- 
- คงอันดับความนาเชื่อถือหน้ีรัฐบาลระยะสั้น

สกุลเงินตางประเทศ ที่ระดับ a-2 
- คงสถานะแนวโนม ความนาเชื่อถือของประเทศ

ไทยไวที่ระดับเปนลบ (Negative Outlook) 

แผน 

สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
โทร. 02 – 256 
8050 ตอ 5505 
Email:ranee 
@pdmo.go.th 
 

  ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน  
(ขอ 4.4 การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ

  การขับเคลื่อนโครงการลงทุนภาครัฐดาน
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ(1) 
ผลการดําเนินงาน : 

- คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ได
เห็นชอบยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสงของไทย และแผนแมบทโครงสราง

 นางสาวจารุณี  
เล็กดํารงศักดิ ์ 
ผูอํานวยการสวน
วิเคราะหและ
จัดการเงินทุน
โครงการ 1 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 237) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

สวนรวมอยางมี
เสถียรภาพ) 

พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทยเมื่อ 29 ก.ค. 
57 ซึ่งมี 5 แผนงาน ดังนี ้
แผนงานที่ 1 การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง 
แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะ
เพื่อแกไขปญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
และถนนเลียบแมน้ําเจาพระยา 
แผนงานที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่สําคัญภายในประเทศของ
ประเทศและสูประชาคมอาเซียน 
แผนงานที่ 4 การพัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ํา 
แผนงานที ่5 การเพิ่มขีดความสามารถในการ
ใหบริการดานขนสงทางอากาศ 
- คสช. ไดมีคําสั่ง ที่ 110/2557 สั่ง ณ วันที่ 29 

กรกฎาคม 2557  เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแหงชาติดาน
โครงสรางพื้นฐานการคมนาคม โดยมี สบน. เปน
คณะทํางาน และ สนข. เปนฝายเลขานุการฯ 
- คกก. ขับเคลื่อนโครงการลงทุนดานคมนาคม

ขนสงมอบหมายให กค.จดัตั้งคณะทํางานเพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเงินทุนคาธรรมเนียมผาน
ทางของกรมทางหลวงเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
ระบบ Motorway พรอมทั้งศึกษาการขยาย
ขอบเขตการใชเงินทุนฯ ใหครอบคลุมถึงการจาย
คืนการลงทุนของภาคเอกชนและการศึกษาแนว
ทางการบริหารเงินทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สํานักบริหารการ
ระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ 

สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 
โทร. 02 256 
8050  
ตอ 5703 
Email:jarunee 
@pdmo.go.th 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 238) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- สบน. ไดจัดทํารายงานการพัฒนาเงินทุน
คาธรรมเนียมการผานทางเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
ระบบทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) 
และนําเสนอ รมว.กค. เมื่อ 30 ก.ย. 57 โดย 
รมว.กค. รับทราบและใหสงรายงานดังกลาวให สคร. 
กรมบญัชีกลาง และกระทรวงคมนาคม (คค.) ทราบดวย 
- สบน. บรรจุโครงการภายใตยุทธศาสตร

โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทยไวใน
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําป
งบประมาณ 2558 ตอมาไดมีการปรับปรุง
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะโดยปรับวงเงิน
โครงการใหสอดคลองกับความจําเปนในการใช
งบประมาณของหนวยงานเจาของโครงการ โดย
พิจารณาจากความกาวหนาของโครงการ 
- ครม. ไดเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหาร

หนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 
3) เมื่อ 31 ส.ค. 58  โดยมโีครงการภายใต
ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
ของไทยที่จะขอใชเงินกู  จํานวน 7 โครงการ
รวมอยูดวย วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,994.56 ลาน
บาท ประกอบดวย 
   1) โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต 

- สะพานใหม - คูคต ของการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) วงเงิน 
3,200.00 ลานบาท 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 239) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

   2) โครงการระบบขนสงมวลชนทางรางใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บาง
ซื่อ - รังสิต ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
(รฟท.) วงเงิน 11,980.84 ลานบาท 
   3) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟา 20 คัน

ของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน 
1,828.70 ลานบาท 
   4) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกสินคาจํานวน 

308 คันของ รฟท. วงเงิน 115.50 ลานบาท 
   5) โครงการจัดหารถโดยสารรุนใหมสําหรับ

เชิงพาณิชยจํานวน 115 คันของ รฟท. วงเงิน 
700.34 ลานบาท 
   6) โครงการเงินกูเพื่อจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลํา 

และซื้อคืนเครื่องบิน 6 ลําของบริษัท การบิน
ไทยจํากัด (มหาชน) (บกท.) วงเงิน 8,470.79  
ลานบาท 
   7) โครงการจัดซื้อเครื่องบิน 6 ลํา ของ 

บกท. วงเงิน 20,698.39  ลานบาท 
   ทั้งนี้ ระหวางการดําเนินการหนวยงานเจาของ

โครงการไดขอใชเงินกูจํานวน 40,958.74 ลาน
บาท โดย สบน. สามารถจัดหาเงินกูไดครบถวน
ตามความประสงคในการขอใชเงินกูของหนวยงาน
เจาของโครงการ 
- ตอมา ครม. มีมตเิมื่อ 9 มิ.ย.58 ให คค. กค. 

สงป. และ สศช. จัดทําแผนงานทีช่ัดเจนใน 3 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 240) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

หัวขอหลัก ดังนี ้
   1) แผนการเชื่อมโยงเสนทางและการลงทุน

ของการคมนาคมทั้งทางราง ทางบก ทางอากาศ 
และทางน้ํา โดยแสดงถึงความเช่ือมโยงและการ
สนับสนุนเกื้อกลูระหวางกันตลอดจนการเชื่อมโยง
ไปสูการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคม
อุตสาหกรรมใหมตามนโยบายรัฐบาล 
   2) แผนการดําเนินงานของแตละโครงการตาม

หวงเวลา ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ดังนี ้

   - ระยะที่ 1 ตั้งแตปจจุบัน – ก.ย. 59 
(สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11) 

   - ระยะที่ 2 ตั้งแต ก.ย. 59 – ก.ย.64 
(สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
ฉบับที ่12) 

   - ระยะที่ 3 ตั้งแต ก.ย.64 – ก.ย.69 
(สิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 13) 
   3) แผนการจัดหาเงินลงทุน (Financing) และ

รูปแบบการลงทุน โดยแสดงใหเหน็วาโครงการใด
ใชงบประมาณจากแหลงใด เชน เงินงบประมาณ 
เงินกูในประเทศ เงินกูตางประเทศ ใหเอกชนรวม
ลงทุน การรวมทุนแบบรัฐตอรัฐ 
 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 241) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

- คค. ไดนําเสนอแผนงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
เสนทางคมนาคมและการลงทุนดานคมคมขนสง 
ในชวงป พ.ศ. 2558 – 2569 ให ครม. 
พิจารณาเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 58 (ตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58) ดังนี ้
   1) การพัฒนาโครงขายคมนามขนสงของ

โครงการที่สําคัญตามแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของไทยและนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 
2558 – 2569 ประกอบดวย 5 แผนงานดังนี้ 

   - แผนงานการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง 
   - แผนการพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพื่อ

แกไขปญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   - แผนงานเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง

เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ที่สําคัญของประเทศและเชื่อม
กับประเทศเพื่อนบาน 

   - แผนงานการพัฒนาโครงขายการขนสงทางน้ํา 
   - แผนงานการเพิ่มขดีความสามารถในการ

ใหบริหารขนสงทางอากาศ 
   2) แผนการจัดหาเงินลงทุน (Financing) และ

รูปแบบการลงทุน ดังนี ้
แหลงเงินทุน ระยะที่ 1  

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11  

(พ.ศ. 2558 - 
2559) 

ระยะที่ 2  
แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 
2564) 

ระยะที่ 3 
แผน

พัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13  

(พ.ศ. 
2565 - 
2569) 

กรอบวงเงิน
ลงทุน 
(ลบ.) 

รอยละ 

1. งบประมาณ
รายจายประจําป 

65,581.85 486,228.22 58,254.30 610,064.37 18.02



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 242) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

2. เงินกู (แผน
บริหารหนี้
สาธารณะ) 

151,099.50 1,557,260.65 42,258.68 1,750,618.83 51.70

- เงินกูรัฐบาล
รับภาระ 

128,232.73 1,538,952.39 42,258.68 1,709,433.80 50.49

- เงินกูรัฐวิสาหกิจ
รับภาระ 

22,866.77 18,318.26 - 41,185.03 1.22

3. เงินรายได
รัฐวิสาหกิจ 

9,347.75 135,234.91 6,848.24 151,430.90 4.47

4. เอกชนรวม
ลงทุน (PPP) 

41,417.83 519,042.03 21,442.26 581,902.12 17.19

5. การรวมลงทุน
แบบรัฐตอรัฐ  
(G to G) 

52,897.66 224,683.50 - 277,581.16 8.20

6. แหลงเงินอื่นๆ
เชนเงินกองทุน
คาธรรมเนียมผาน
ทางเปนตน 

1,420.00 12,780.00 - 14,200.00 0.42

รวมทั้งสิ้น 321,764.59 2,935,229.31 128,803.48 3,385,797.38 100

ทั้งนี้ ครม. มีมติมอบหมายให คค. เรงรัดดําเนิน
โครงการตางๆ ใหแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ไวตอไป 
- ตอมา ครม. มีมติเมื่อ 10 ก.ค. 58 แตงตั้ง

คณะกรรมการการขับเคลื่อนมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศเพื่อเปนกลไก
ในการกํากับดูแลและเรงรัดการขบัเคลื่อนการ
ลงทุนในทุกระดับโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายการสงเสริมการลงทุน
ภาคเอกชนและการผลักดันใหเกิดการลงทุนใน
ระดับชุมชน เพื่อกระตุนการบริโภคและการจาง
งานรวมทั้งเพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจ โดยไดกําหนดกรอบมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ ป 58–59 ดานการขับเคลื่อนการ



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 243) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานโดยใหเรงรัดการขับเคลื่อน
การลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การรวม
ลงทุนระหวางรัฐตอรัฐและการเขารวมทุนของ
ภาคเอกชน ซึ่งมีความพรอมในการดําเนินการในชวง
ป 58 – 59 ภายในกรอบวงเงินลงทุนประมาณ 
1.95 ลลบ. (เปนวงเงินกูประมาณ 0.92 ลลบ.)  
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จะตองรายงาน
ความกาวหนา และปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการใหนายกรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน 
- สบน. ไดบรรจุโครงการภายใตยุทธศาสตร

โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทยใน
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ 
2559 และ ครม. อนุมัติการปรับปรุงแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2559 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 
โครงการ วงเงิน ผลการ

เบิกจาย 
(ลบ.)* 

แผนการกอหนี้ใหมของรัฐบาล 
รัฐบาลกูมาใหกูตอ (กูในประเทศ) 
1) โครงการรถไฟฟา
สายสีเขียว ชวงหมอชิต 
– สะพานใหม – คูคต 
(รฟม.) 

3,685.00 2,000.00 

 

2) โครงการกอสราง
รถไฟทางคู ชวงชุมทาง

4,500.00 4,500.00 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 244) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ถนนจิระ – ขอนแกน 
(รฟท.) 

แผนการกอหนี้ใหมของรัฐวิสาหกิจ 
 แผนเงินกูเพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ) 
3) โครงการจัดหารถ
จักรดีเซลไฟฟา 20 คัน 
(20 ตัน/เพลา)  (รฟท.) 

222.73 - 

4) โครงการจัดหารถ
โดยสารรุนใหมสําหรับ
บริการเชิงพาณิชย 115 
คัน (รฟท.) 

1,186.24 - 

รวม 9,593.97 6,500.00 

*ผลการเบิกจาย ณ เดือนกรกฎาคม 2559 

- คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศมีมติเห็นชอบ
มาตรการเรงรัดการดําเนินโครงการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน เมื่อ 22 ต.ค. 58  ตามที่ สบน. 
เสนอ สรุปได ดังนี ้
   1. โครงการกระตุนเศรษฐกิจและโครงการ 

On – going 
   (1) โครงการตามแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําที่ใชงบประมาณรายจายประจําปและ
งบกลางป 2558 และงบประมาณรายจาย
ประจําป 2559 

   ใหเรงรัดการเบิกจายเงิน งปม. และเรงรัด
ดําเนินการจัดซื้อจดัจางใหแลวเสรจ็โดยเร็ว 

   (2) โครงการกูเงินตามแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 245) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

   ใหเรงรัดการเบิกจายเงินกูใหเปนไปตาม
แผนงาน โดยกําหนดเปาหมายการเบกิจายภายใน 31 
ธ.ค. 58 มากกวาหรือเทากับ 30,000 ลานบาท 
   2. โครงการตามแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ

ป 2558 – 2559 
   ใหเรงรัดการเบิกจายเงินกูโครงการลงทุน

โครงสรางพื้นฐาน ตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะป 2558 และ 2559 
   3. โครงการลงทุนขนาดใหญทีม่ีความพรอม

เริ่มประกวดราคาไดในป 58 
   ใหเรงรัดการเวนคืนที่ดินใหเสร็จตามกรอบ

เวลาที่ตั้ง และติดตาม/เรงรัดหนวยงานเจาของ
โครงการดําเนินการประกวดราคาใหเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 
   4. โครงการลงทุนขนาดใหญทีม่ีความพรอม

เริ่มประกวดราคาไดในป 59 – 60 
   - โครงการที่อยูระหวางนําเสนอ ครม. เห็นควร

ให คค. นําเสนอโครงการที่มคีวามพรอมดําเนินการให 
ครม. พจิารณาอนุมัติในไตรมาสที่ 3/58 

   - โครงการที่ยังไมไดอนุมัติ EIA ควรเรงรัด
กระบวนการอนุมตัิ EIA โดยกําหนดใหเปน
โครงการ “Fast Track” 

   - โครงการรถไฟ Standard Gauge (รถไฟ
ไทย–จีน/ ไทย–ญี่ปุน/ ชวงกรุงเทพฯ–หัวหิน/ 
กรุงเทพฯ-ระยอง) เห็นควรใหรัฐรับภาระเฉพาะคา



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 246) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

เวนคืนที่ดิน / Right of way สําหรับคาใชจายการ
ลงทุนทั้งหมดใหเอกชนรวมลงทุนแบบ PPP Net 
Cost และกําหนดคาโดยสารเอง รวมทั้งตองมีการ
กําหนดระยะเวลาการรวมลงทุนที่ชัดเจน 
   5. มอบหมายให สบน. ประสานงานกับ

หนวยงานเจาของโครงการเพื่อติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินการเทียบกบัแผน ตลอดจน
ปญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย/วัตถุประสงคของแตละโครงการ 
- ผลการเบิกจายตอคณะกรรมการขับเคลื่อน

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 
มีรายละเอียดดังนี้ (ขอมูล ณ 30 มิ.ย. 2559) 

หนวย : ลานบาท 
โครงการ วงเงินอนุมัติ 

(ลบ.) 
ผลเบิกจาย* 

(ลบ.) 
รอยละ 

ของวงเงิน
อนุมัติ 

โครงการตาม
แผนบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้ํา 

280,657.00 14,414.62 5.13 

โครงการพัฒนา
ระบบขนสงทาง
ถนน ระยะ
เรงดวน (เงินกู) 

39,493..73 30,914.79 78.27 

โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมที่อยู
ระหวางดําเนินการ 
(On-going) 

297,150.632 134,581.20 45.29 

กลุมโครงการลงทุน 
ขนาดใหญ ตาม 

1,796,385.71 5,541.72 0.30 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 247) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

Action Plan ของ 
คค. 

รวม 2,413,689.36 185,452.33  

(*)ผลการเบิกจายสะสม ณ เดือนกรกฎาคม 2559 

(1) เฉพาะการเบิกจายที่ สบน. เปนผูรายงาน 
(2) ปรับกรอบวงเงินลดลง 23,925.32 

- สบน. จะตองติดตามผลการเบิกจายจาก
โครงการ/แผนงาน ดังน้ี 

   1) โครงการแผนปฏิบัติการดานคมนาคม
ขนสงระยะเรงดวน พ.ศ. 2559 (Action Plan) 
ของ คค. 20 โครงการ วงเงินรวม 1.796 ลลบ. 
ปจจุบัน ครม. อนุมตัิใหดําเนินโครงการแลว 11 
โครงการ วงเงินรวม  241,927 ลบ. ดังนี ้

หนวย : ลานบาท 
โครงการ วงเงินอนุมัติ 

(ลบ.) 
ผลการเบิกจาย* 

(ลบ.) 
โครงการกอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง สาย
พัทยา – มาบตาพุด 

20,200.00 5,122.19 

โครงการกอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง สายบาง
ปะอิน – สระบุรี –
นครราชสีมา 

84,600.00 1,866.81 

โครงการกอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง สายบาง
ใหญ – บานโปง – 
กาญจนบุรี 

55,620.00 487.50 

โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงชุมทางถนนจิระ – 
ขอนแกน (Meter Gauge) 

26,005.00 2,406.70 

โครงการพัฒนาทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 

51,607.00 211.33 

โครงการพัฒนาทาเทียบเรือ 1,864.22 213.51 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 248) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

ชายฝง  
(ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเรือ
แหลมฉบัง 
โครงการพัฒนาศูนยการ
ขนสงตูสินคา 
ทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง 
(ระยะที่ 1) 

2,031.00 173.46 

โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงประจวบคีรีขันธ-ชุมพร 
(Meter Gauge) 

17,290.63 - 

โครงการรถไฟฟาสายสีสม 
ชวงศูนย-วัฒนธรรม - มีนบุรี 
(ใตดิน+ยกระดับ) 

101,116.86 - 

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู 
ชวงแคราย - มีนบุรี 
(Monorail/Light Rail) 

56,690.99 - 

โครงการรถไฟฟาสายสี
เหลือง ชวงลาดพราว - 
สําโรง (Monorail/Light 
Rail) 

54,644.00 - 

รวม 480,669.93 10,481.50 

*ผลการเบิกจายสะสม ณ เดือนกรกฎาคม 2559 
   2) โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน มี

แผนการเบิกจาย ม.ค.-ธ.ค.2559 วงเงินรวม 
109,499.66 ลานบาท ประกอบดวย 

หนวย : ลานบาท 
โครงการ แผนการเบิกจาย 

ม.ค. – ธ.ค. 59 
(ลบ.) 

ผลการเบิกจาย* 
(ลบ.) 

โครงการตามแผนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

22,149.28 3,312.62 

โครงการพัฒนาระบบขนสง
ทางถนน ระยะเรงดวน 

5,141.79 931.88 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (หนา 249) 
   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 

(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. 
สศค. 

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 

โครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมทีอ่ยูระหวางดําเนิน
โครงการ (On-going)  

48,731.07 6,440.51 

กลุมโครงการลงทุนขนาด
ใหญ (Action Plan) 

33,477.52 3,819.15 

รวม 132,024.49   14,504.16 

*ผลการเบิกจาย ณ เดือนกรฎาคม 2559 
 



   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 250) 

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 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนรุักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
30 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
ทดแทนเขาดําเนินการ ทั้งจะ
ใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการ
มีอาชีพและรายไดอื่นอันเปน
บอเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่
ตอเนื่องเพื่อใหคนเหลานั้น
สามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ที่ดินยังเปนของรัฐ จะจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
สรางความเปนธรรมใน
สังคม 
ยุทธศาสตรที่ 3 ความ
เขมแข็งภาคเกษตร 
ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
และยุทธศาสตรที่ 5 
การสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

  การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ(2) 

ผลการดําเนินงาน:  
ป 2558 :  
บริหารจัดการทีร่าชพัสดุใหเกิดรายไดจํานวน 
4,581.173 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.24 
ของเปาหมาย 4,570 ลานบาท 
ป 2559 :  
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 25 กรกฎาคม 
2559 บริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเกิดรายได 
จํานวน 4,747.313  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
94.95 ของเปาหมายทั้งป จํานวน 5,000 ลานบาท 
แผนการดําเนินงาน :  
เปาหมายการบริหารจดัการที่ราชพัสดุเดือนสิงหาคม 
2559 จํานวน 113 ลานบาท 

ป 2557 
ไดรับอนมุัต ิ
2,921.6599 
(รวมงบศูนยราชการ 
2,299.9680) 
เบิกจาย 
2,852.8255 
(รวมงบศูนยราชการ 
2,299.9680) 
ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ
2,906.6547 
(รวมงบศูนยราชการ 
2,299.9680) 
เบิกจาย 2,858.2090 
(รวมงบศูนยราชการ 
2,299.9680 
ป 2559 
ไดรับอนมุัต ิ
3,015.9408 
(รวมงบศูนยราชการ 
2,299.9680) 
เบิกจาย 2,840.7021 

นางสุนี จิตตประจง 
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมธนารักษ 
โทรศัพท 0 2278 
5139 
มือถือ 08 5488 
5965 
Email :suneeji 
@treasury.go.th 



   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 251) 

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 

จัดการ จัดทําทะเบียนผูถือ
ครองที่ดินในที่ดินของรัฐ 
ปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐและเอกชน
ใหมีเอกภาพเพื่อทําหนาที่
กําหนดนโยบายดานที่ดินใน
ภาพรวม และปรับปรุงกลไก
ภาษีเพื่อกระจายการถือครอง
ที่ดิน เรงรัดการจัดสรรที่ดิน
ใหแกผูยากไรโดยไมตองเปน
กรรมสิทธิ์ แตรับรองสิทธิรวม
ในการจัดการที่ดินของชุมชน 
กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของ
ธนาคารที่ดินเพื่อใหเปนกลไก
ในการนําทรัพยากรที่ดินมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

31 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ํา
เสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสรางคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหแก
ประชาชน โดยใหความสําคัญ
ในการเรงรัดแกไขปญหาการ
จัดการขยะเปนลําดับแรก  

   โครงการเงินกูเพื่อสิ่งแวดลอม(2) 

ผลการดําเนินงาน: 
ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 57 ถึง 

30 มิ.ย. 59 วงเงินอนุมัติ 475.69 ลานบาท ยอด
หนี้ 342.52 ลานบาท 
หมายเหต:ุ ธนาคารมีการปรับเปาหมายประจําป 
2558 ในสวนของโครงการเงินกูเพื่อสิ่งแวดลอม 
จากเดิมวงเงินอนุมัตสิินเชื่อ 680 ลานบาท เปน 
300 ลานบาท 

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

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 
 
 



   หมายเหตุ :  (1) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดําเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง 
(2) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําป 2558  
(3) โครงการ/แผนงานตามแผนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจําป 2558 
(4) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 252) 

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 

 สงเสริมใหเกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพื่อนํากลับมาใช
ใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะ
มูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะในพื้นที่
วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐ
เปนหลัก ในพื้นที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเปนพลังงานก็
จะสนับสนุนใหดําเนินการ 
สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะ
วางระเบียบมาตรการการ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

  โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว  
เพื่อสิ่งแวดลอม (Green Tax)(2), (3) 
ผลการดําเนินงาน: 
- ศึกษาและวิเคราะหกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ

โครงสรางภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล และได
เสนอรางประกาศกระทรวงการคลังตอกรม
สรรพสามิตและกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ 
แนวทางการปรับโครงสรางภาษีใหม 

- คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอรางประกาศ
กระทรวงฯ และออกประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ลดอัตราภาษสีรรพสามิต ฉบบัที่ 129 
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 

- นายณัฐกร อุเทนสุต 
ผูอํานวยการสํานัก
แผนภาษ ี
กรมสรรพสามิต 
โทร. 02-241 5600 
ตอ 54151 

 บริหารจัดการเปนพิเศษ โดย
กําหนดใหทิ้งในบอขยะ
อุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานและให
แยกเปนสัดสวนจากบอขยะ
ชุมชน สําหรับขยะของเสีย
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส 
และขยะติดเชื้อ จะพัฒนา
ระบบกํากับติดตามตรวจสอบ
และเฝาระวังไมใหมีการ
ลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการ
สารเคมี โดยลดความเสี่ยง
และอันตรายที่เกิดจากการ
รั่วไหล และการเกิดอุบตัิเหตุ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 
และยุทธศาสตรที่ 5 
การสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

  โครงการจัดสรางสวนเบญจกิติ สวนที่ 2(4) 
ผลการดําเนินงาน:  
ป 2558 

- คณะกรรมการอํานวยการจัดสราง
สวนสาธารณะ “เบญจกิต”ิ สวนที ่2 ไดมีคําสั่งที่ 
1/2558 สั่ง ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2558 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมการออกแบบแปลน
สวนสาธารณะ “เบญจกิต”ิ สวนที ่2 

- คณะอนุกรรมการควบคุมการออกแบบแปลน
สวนสาธารณะ “เบญจกิต”ิ สวนที ่2 ไดมีการ
ประชุมแลว 2 ครั้ง มีมติเห็นชอบประมาณการราคา
กอสรางฯ จํานวน 2,919,014,801.23 บาท 
ทั้งนี้ ยังไมไดขอยุตเิรื่องอาคารจอดรถใตดินและ

ป 2557 
ไดรับอนมุัต ิไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจาย - 
ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ3.4000 
เบิกจาย 3.4000 
ป 2559 
ไดรับอนมุัต ิไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจาย - 
 

นายพิทักษ  
ดิเรกสุนทร 
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/แผนงานอื่น ๆ ทีไมไดอยูใน (1), (2) และ (3) 
(5) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน(หนา 253) 

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 

ใหความสําคัญในการจัดการ
อยางครบวงจร และใช
มาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมายอยาง
เด็ดขาด ในระดับพื้นที่ จะเรง
แกไขปญหาในพื้นที่มาบตา
พุดซึ่งเปนฐานอุตสาหกรรม
หลักของประเทศอยาง
ตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ 
ทั้งการลดและขจัดมลพิษ 
การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนที่
ไดรับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรม รวมทั้งการ
พัฒนาปรับปรุงขีด
ความสามารถโครงสราง
พื้นฐาน และการพัฒนาสู
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ทางเดินลอยฟา (Sky Walk) จึงใหคงรูปแบบอาคาร
จอดรถใตดิน เปนทางเลือกไวกอน 
ป 2559 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแบบแปลน ของ
สํานักพระราชวัง วงเงิน 950 ลานบาท โดยให
โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง เปนผูสนับสนุน
คาใชจายในการจัดสราง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 

- กรมธนารักษดําเนินการเรื่องการจัดจางที่
ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และจัดจาง
ผูรับเหมากอสรางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดสรางสวนปา “เบญจกิต”ิ สวนที่ 1ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางการสรางสวนดงักลาวโดย
กอสรางไปแลวรอยละ 88 
แผนการดําเนินการ :  

- ติดตามการดําเนินการจัดสรางสวนปา “เบญจกิติ” 
ระยะที่ 1 และมีกําหนดจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่สวน
ปา“เบญจกิติ”ระยะที่ 1 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 
โดยมี นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา) เปน
ประธานในพิธีดังกลาว 

 



   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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 254) 

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 
30 10.1 ปรับปรุงระบบ

ราชการในดานองคกรหรือ
หนวยงานภาครัฐทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ทองถิ่น ทบทวนการจัด
โครงสรางหนวยงานภาครัฐ
ที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอน
หรือลักลั่นกันหรือมีเสนทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธธีรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการ 

การบริหารจัดการแผนฯ  
สูการปฏิบัต ิ

  โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการประมูล 
พัฒนาที่ราชพัสดุ(4) 

ผลการดําเนินงาน:  
- จัดทาํแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประมูล

พัฒนาที่ราชพัสดุเรียบรอยแลว และจะจัดอบรม
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในวันท่ี 30 กันยายน 2558 
หมายเหตุ : ดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
 

ป 2558 
ไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ- 

นายวรเชษฐ  ทับทิม 
ผูอํานวยการกอง
บริหารที่ราชพัสดุ
ภูมิภาค 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2273 0819 
มือถือ 08 1836 
8106 
Email : 
vorachatetu 
@treasury.go.th 

 
 

บานเมืองที่ดี การบริหาร 
จัดการภาครัฐแบบใหมการ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในฐานะที่เปน
ศูนยกลาง และการอํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดตนทุน
ดําเนินการของภาคธุรกิจ 
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
กับนานาประเทศ และการ
รักษาบุคลากรภาครัฐที่มี 

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

  โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภท
ขัดเงาเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบและเหรียญที่
ระลึกประเภทรมดําพนทรายธรรมดาและขัดพิเศษ(3) 

หมายเหตุ : ดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
ผลการดําเนินงาน: ป 2558  
ทดลองการผลิตเหรียญตามแผนปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตฯประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
กระบวนการผลิตฯ เกิดการสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตคิดเปนรอยละ 0.27 ของจํานวนเหรียญที่ระลึก
และงานสั่งจางทั้งหมดที่ดําเนินการผลิตสะสมในแตละ
เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย
กระบวนการผลิตแลวเสร็จรอยละ 100 

ป 2557 
ไดรับอนมุัติไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจาย - 
ป 2558 
ไดรับอนมุัติไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ 
เบิกจาย - 

นางสาวสมรัก  
ตั้งในคุณธรรม 
ผูอํานวยการสํานัก 
กษาปณ 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2834 
8399 
มือถือ 08 1919 
5531 
Email :somrukta 
@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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 255) 

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 

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

  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ 
ดานการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ (การจางเหมา
บริการภาคเอกชนรบัแลกคืนเหรียญกษาปณใน
สวนกลางและสวนภูมภิาค)(3) 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2558 
• จัดจางหนวยงานภายนอกใหบริการรับแลกคืน

เหรียญกษาปณ ในพื้นที่ดําเนินการของสํานัก
บริหารเงินตรา รังสิต จังหวัดปทุมธานี และศูนย
บริหารจัดการเหรยีญกษาปณสวนภูมิภาค 2 แหง 
(จังหวัดขอนแกนและจังหวัดอุบลราชธานี) 

• จัดทาํคูมือการปฏิบัติงานรับแลกคืนเหรียญ
กษาปณ แลวเสร็จ 

• หนวยงานภายนอกใหบริการรับแลกคืนเหรียญ
กษาปณ ณ ศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณ
จังหวัดขอนแกนและจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต
เดือนมีนาคม 2558 

• บริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด ดําเนินการรับ
แลกคืนเหรียญกษาปณไดแลวจํานวน 609.30 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 101.55 ของเปาหมาย
จํานวน 600 ลานบาท 

ป 2559 
• แตงตั้งคณะทํางานเพื่อประสานงานกับ

กลุมเปาหมาย  
 

ป 2557 
ไดรับอนมุัต ิ
8.6400ลานบาท 
เบิกจาย 
2.2664 ลานบาท 
ป 2558 
ไดรับอนมุัต ิ
8.6400 ลานบาท 
เบิกจาย 
4.4100 ลานบาท 
ป 2559 
ไดรับอนมุัต ิ9.3226 
เบิกจาย 5.5382 

นางสาวรัตนา  
เลิศเจริญพร 
ผูอํานวยการสํานัก
บริหารเงินตรา 
กรมธนารักษ 
โทร. 0 2516 
8055 
Email :ratanale 
@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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 256) 

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 

• ปจจุบันรับแลกคืนไดแลว 277.854 ลานเหรียญ 
คิดเปนรอยละ 86.83 ของเปาหมาย 

แผนการดําเนินการ :  
• ประสานกลุมเปาหมายและดําเนนิการตามแผน 

320 ลานเหรียญ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทํารางบันทึกขอตกลงฯ และลงนามในบันทึก

ขอตกลงฯ ประจําปบัญชี 2559 เสร็จเรียบรอยแลว 
2. อยูระหวางประเมินผลการดําเนินงานงวดสิ้นป

บัญชี 2558 

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

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 11 
ขอ 1 การสราง 
ความเปนธรรมในสังคม 

  โครงการดําเนินการเพื่อการกลับไปใชสิทธิใน
บําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ....(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน 

พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธใินบําเหน็จ
บํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. 2557 ประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา เลม 131 ตอนท่ี 77 ก เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2557 โดยไดจายเงินใหกับผูมี

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 



   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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 257) 

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 

สิทธิ UNDO ดังนี ้
- ขาราชการ จํานวน 249,000 ราย จํานวนเงิน

ประมาณ 54,000 ลานบาท 
- ผูรับบํานาญที่มีสิทธิไดรับคืน จาํนวน 88,600 

ราย จํานวนเงินประมาณ 16,136 ลานบาท 

ตอ 6204 
plan@cgd.go.th 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการมาตรการกําหนดการเรียกเงนิสดคงเหลือเกิน
ความจําเปนสงคลังเปนรายไดแผนดิน (1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน : คณะรัฐมนตรีไดมีมตริับทราบ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 

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

    โครงการขยายสิทธิการรักษาพยาบาล  
ณ สถานพยาบาลเอกชน (กรณีนัดผาตัดลวงหนา) 

(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  
โดยไดลงนามในบันทึกขอตกลงกับสถานพยาบาลของ
เอกชนทีผ่านการทดสอบขอมูลแลว 

 

31 10.5 ใชมาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝงคานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริต ควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการพัฒนาระบบการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส (1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน : ตรวจรับงานเสร็จเรียบรอยแลว 

- 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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 258) 

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 

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ
อยางเครงครัด ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ  ที่ไมจําเปน 

กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 
ตอ 6204 
plan@cgd.go.th 

 สรางภาระแกประชาชนเกิน
ควร หรือเปดชองโอกาสการ
ทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจาง การอนุญาต 
อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสีย
คาใชจายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการพัฒนาระบบเปดเผยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน 
เริ่มนําระบบใชงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

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

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับโครงสราง
เศรษฐกจิสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการยกรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การพัสด ุพ.ศ. .... (1) (3) (4) 
(ไดมีการเปลี่ยนชื่อโครงการจากชื่อเดิม “โครงการยก
รางระเบียบคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ....”) 
ผลการดําเนินงาน :  

อยูระหวางปรับรางระเบียบฯ เพื่อใหสอดคลองกับ
รางพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

 



   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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 259) 

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 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ทั้งนี้ ไดกําหนดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นในวันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 
2559 ตอไป 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการยกรางพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ....(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

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

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
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 



   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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 260) 

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 

ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
 ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการจัดทําพระราชบัญญัติการบัญชีภาครฐั 
(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน 
ขอชะลอโครงการฯ เนื่องจากรอความชัดเจนของราง
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....  วา
มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหากิจกรรมดานการคลังใน
เรื่องตาง ๆ รวมทั้งการบญัชีภาครฐัอยางไร 

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

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 11 
ขอ 4 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ 
สูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

  โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการเรียบรอยแลว โดยมีการตรวจสอบขอมูล
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ดวยตนเองของสวนราชการ แบงเปนสวนกลาง
จํานวน 75 หนวยงาน สวนภูมิภาคจํานวน 58 
หนวยงาน ซึ่งไดนําเสนอคณะกรรมการรับรองผล
การประเมินและจัดทํารายงานผลการประกันฯ แจง

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
กรมบัญชีกลาง 
โทร. 021277000 



   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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 261) 

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 

สวนราชการแลวจํานวน 133 หนวยงาน และจัดทํา
รายงานผลการประเมินฯ เสนอผูบริหาร
กรมบัญชีกลางแลว 

ตอ 6204 
Email: 
plan@cgd.go.th 

     แนวทางการดําเนินงานโครงการความรวมมือ
ปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
(1) (3) (4) 
ผลการดําเนินงาน : คณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ 2558  และมีมติเห็นชอบในหลักการ
ดําเนินงานโครงการความรวมมือปองกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการความรวมมือปองกนัการทุจริต (Anti-
Corruption Cooperation Committee) โดยใน
สวนขององคประกอบคณะกรรมการดังกลาวใหตัด
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติออก  เนื่องจากคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนองคกรกลาง
ที่ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานและโครงการตาง ๆ 
ของหนวยงานภาครัฐอยูแลว 

 นายอภิลาภ  
เฮงประเสริฐ
นักวิชาการคลัง 
ชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง
แผนงาน 
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 

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

บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
และกรมบัญชีกลาง 



   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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

 

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

  นโยบายที ่10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน  
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั (หนา 262) 

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 

2. ธนาคารปรับรูปแบบหนังสือค้ําประกันใหม 
ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 แลวเสร็จ 
และดําเนินการปรับโครงสรางระบบการสงขอมูล
ตามที่กรมบัญชีกลางใหแกไข แลวเสร็จ 

3. ธนาคารและกรมบัญชีกลางไดรวมลงนาม
ขอตกลง MOU เรียบรอยแลว 

4. ธนาคารเปดใหบริการรับชําระเงินคาซื้อซองฯ แลว 
ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตเริม่โครงการวันท่ี 1 
พ.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 รายไดคาธรรมเนียม
โครงการฯ จํานวน 67.26 ลานบาท 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หนา 263) 
   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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

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 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
32 11.1 ในระยะเฉพาะหนา 

จะเรงปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอื่น ๆ  ที่
ลาสมัย ไมเปนธรรม ไม
สอดคลองกับความตกลง
ระหวางประเทศ เปน
อุปสรรคตอการบริหาร
ราชการแผนดิน การ
ประกอบธุรกจิหรือไมเอื้อ
ตอศักยภาพในการแขงขัน
กับตางประเทศ โดยจะใช
กลไกของหนวยงานเดิมที่มี
อยูและระดมผูทรงคุณวุฒิ
มาเปนคณะกรรมการทีจ่ะ
จัดตั้งขึน้เฉพาะกจิเปนผูเรง
ดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ 5.3.6 ปฏิรูป
กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบตางๆ ทาง
เศรษฐกิจ ในดานตางๆ 

- - นําเสนอรางพระราชบญัญัติศุลกากร (ฉบับที่..)  
พ.ศ. .... จํานวน 3 ฉบับ (1)  
1. รางพระราชบญัญัติศุลกากร (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 
(ASEAN) กําหนดความหมายของการผานแดน/ 
ถายลําใหชัดเจน เพื่อใหมีกฎหมายรองรับการ
เคลื่อนยายสินคาทีเ่สรีภายใตกรอบ AEC และเพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมพิธีการศุลกากรใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศเมื่อจะเขาสู AEC 
ผลการดําเนินการ : คณะกรรมาธิการวิสามญัได
พิจารณารางพระราชบญัญัติฯ ดังกลาวแลวเสร็จ เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดมมีติในวาระที่ 2 และ 3 เห็นชอบใหราง
พระราชบัญญัตฯิ ดังกลาวประกาศใชเปนกฎหมาย
ตอไปแลว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 

2. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่..)  
พ.ศ. .... กําหนดใหอธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจ
พิจารณากําหนดถิ่นกําเนดิของของที่จะนําเขามาใน
ราชอาณาจักร ตามที่ระบุไวในสัญญาหรือความตก
ลงระหวางประเทศ และพิจารณาตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรเพื่อจําแนกประเภทของของในพิกัดอัตรา
ศุลกากรเปนการลวงหนา กอนการนําของเขามาใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งแกไขเพิ่มเตมิรายการประเภท

- 
 

นางกฤติกา  
ปนประเสริฐ 
ผูอํานวยการสํานัก
กฎหมาย  
กรมศุลกากร  
โทร. 
026677231 
E-mail: 100637 
@customs.go.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หนา 264) 
   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) หนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559 ไดแก กรมสรรพากร สคร. สบน. สศค. 

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 

ของของที่ไดรับยกเวนอากร เพื่อสงเสริมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศเพื่อจะเขาสู AEC 
ผลการดําเนินการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได
พิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวแลวเสร็จ เมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 และสภานิติบญัญัติแหงชาติ
ไดมีมติในวาระท่ี 2 และ 3 เห็นชอบใหราง
พระราชบัญญัตฯิ ดังกลาวประกาศใชเปนกฎหมาย
ตอไปแลว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557  
3. รางพระราชบญัญัติศุลกากร (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....   
การอนุวัติการตามความตกลงวาดวยการอํานวยความ
สะดวกในการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง (GMS) เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของศุลกากรใน
พื้นทีค่วบคุมรวมกัน (Common Control Area: CCA) 
ซึ่งอาจอยูในตางประเทศก็ได ทั้งนี้จะลดระยะเวลา 
และคาใชจายลงไดประมาณ 50% เพราะจะมีการ
ตรวจของรวมกัน และพรอมกันในพื้นท่ี CCA 
ผลการดําเนินการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (ชั่วคราว) ไดเห็นชอบใน
หลักการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยสภานติิ
บัญญัตไิดมีมติในวาระที่ ๑ รับหลักการราง
พระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติในวาระที่ ๒ และ ๓ 
เห็นชอบใหรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

การดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนา 265) 

ลําดับ 

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

การดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตร ี
33   15 ต.ค.57 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง โดยความ
เห็นชอบของหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ให
มีประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ลดอัตราอากรและ
ยกเวนอากรศลุกากร เพื่อ
ประโยชนแกการเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

- การขยายเวลาการลดอัตราอากรของถังบรรจุกาซ
ธรรมชาติ 
ผลการดําเนินงาน :รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 9 เมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2557  และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 

- การลดอัตราอากรใหกับแคโทด 
ผลการดําเนินงาน :รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที ่10  
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557  และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 ตลุาคม 2557 

- นายชุติวัฒน  
วรรธนผล 
ผูอํานวยการสํานัก
พิกัดอัตราศุลกากร  
กรมศุลกากร 
โทร. 
026677373 
E-mail: 100026 
@customs.go.th  

34 แนวทางการบรรเทา
ความเดือดรอนและ
มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจดาน
สินเชื่อผานสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

มติ ครม. 
วันที่  8 
มกราคม 
2556และ
มติ คสช. 
วันที่ 24 
มิถุนายน 
2557 

เห็นชอบให บสย. 
ดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อ
โครงการPortfolio 
Guarantee Scheme
ระยะที่ 5 วงเงิน 240,000 
ลานบาท สําหรับ
ผูประกอบการ SMEs ทั่วไป 
โดยค้ําประกันสูงสุด 40 
ลานบาทตอรายตอสถาบัน
การเงิน อายุการค้ําประกัน 
7 ป โดยคิดคาธรรมเนียม
การค้ําประกันในอัตรารอย
ละ 1.75 ตอป และมี

โครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (PGS ระยะที ่5) 
ผลการดําเนินงาน : 

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 
2559 มียอดการค้ําประกันสินเชื่อรวม 34,968 ราย 
วงเงินอนุมัติค้ําประกันจํานวน 114,144.70 ลานบาท 
สงผลให SMEsไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
166,611.52 ลานบาท ชวยรักษาสภาพการจางงาน 
668,157 คน และคาดวาจะทําใหมีการจางงาน
เพิ่มขึ้น 137,340 คน 

- บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) 
โทร. 0 -2890 -
9988 
E-mail : info@ 
tcg.or.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

การดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนา 266) 

ลําดับ 

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ระยะเวลาเปดรับคําขอค้ํา
ประกันภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558(ในแตละป
ถือเปน 1 Portfolio)  
ทั้งนี้ คสช. มีมติสนับสนุน
คาธรรมเนียมค้ําประกันใหแก
ผูประกอบการ SMEs วงเงิน 
55,000 ลานบาท โดยเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตวันที่หัวหนา 
คสช. มีมติเห็นชอบจนกวาจะ
เต็มวงเงินโครงการ 

35  มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

มติ คสช. 
วันที ่24 
มิถุนายน 
2557 

เห็นชอบให บสย. 
ดําเนินการค้ําประกันสินเชื่อ
โครงการค้ําประกันสินเชื่อ 
Package Guarantee 
Scheme วงเงิน 5,000 
ลานบาท สําหรับ
ผูประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ใหมีโอกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนจาก
สถาบันการเงินไดเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งชวยแกไขปญหาการกู
เงินนอกระบบและชวยเสริม
สภาพคลองใหแกกิจการ โดย
ค้ําประกัน 10,000-

โครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Package 
Guarantee Scheme สําหรับผูประกอบการ Micro 
Entrepreneurs 
ผลการดําเนินงาน :  
(โครงการไดสิ้นสุดการรับใบคําขอใหค้ําประกันแลวเมื่อ
วันที ่31 ธันวาคม 2558) 
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 – 31 ธันวาคม 2558  
มียอดการค้ําประกันสินเชื่อจํานวน 49,950 ราย 
วงเงินอนุมัติค้ําประกันจํานวน 4,999.99 ลานบาท 
สงผลให SMEs ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
5,140.24 ลานบาท ชวยรักษาสภาพการจางงาน 
89,128 คน และคาดวาจะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น 
11,373 คน 

บสย. ไดรับ
งบประมาณสนับสนุน 

ป 2559 เปน
คาชดเชย

คาธรรมเนียมค้ํา
ประกัน 55.25 ลาน

บาท 

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรม ขนาด
ยอม (บสย.), 
โทร : 0 -2890 –
9988 
E-mail : info@ 
tcg.or.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

การดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนา 267) 

ลําดับ 

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

200,000 บาทตอราย อายุ
การค้ําประกัน 10 ป โดย คิด
อัตราคาธรรมเนียมค้ําประกัน
ตอปไมเกินรอยละ 1 – 3 ตาม
ความเสี่ยงของลูกคาที่สถาบัน
การเงินประเมิน (รัฐบาลจะ
รับภาระคาธรรมเนียมใหกับ 
SMEs ในปแรก) และมี
ระยะเวลาเปดรับคําขอค้ํา
ประกันแบงออกเปน 2 ชวง คือ 
   1) วันท่ี 24 มิ.ย. 57 – 
23 มิ.ย. 58 
   2) วันท่ี 24 มิ.ย. 58 – 
31 ธ.ค. 58 

36  มาตรา 78 สวนที่ 3 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานบริหาร
ราชการแผนดิน  
มาตรา 84 สวนที่ 7 
หมวด 5 รัฐตอง
ดําเนินการตาม
แนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

มติ คสช. 
วันที่ 24 
มิถุนายน 
2557 

เห็นชอบให บสย. ดําเนินการ
ค้ําประกันสินเชื่อโครงการค้ํา
ประกันสินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme สําหรับ
ผูประกอบการ OTOP และ
วิสาหกจิชุมชน วงเงิน 
10,000 ลานบาท สําหรับ 
SMEs OTOPใหสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนจากสถาบัน
การเงินไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งชวย
แกไขปญหาการกูเงินนอก

โครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme สําหรับผูประกอบการ OTOP 
และวิสาหกิจชุมชน 
ผลการดําเนินงาน :  
(โครงการไดสิ้นสุดการรับใบคําขอใหค้ําประกันแลวเมื่อ
วันที ่31 ธันวาคม 2558) 
ตั้งแตวันที่ วันที่ 1 กันยายน 2557–  31 ธันวาคม 
2558 มียอดการค้ําประกันสินเชื่อจํานวน 221 ราย 
วงเงินอนุมัติค้ําประกัน 77.76 ลานบาท สงผลให 
SMEs ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 91.90 ลาน
บาท ชวยรักษาสภาพการจางงาน 1,072 คน และคาด

 บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรม ขนาด
ยอม (บสย.) 
โทร : 0 -2890 –
9988 
E-mail : info@ 
tcg.or.th 



กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ระหวางวันที่ 12 กันยายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

การดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนา 268) 

ลําดับ 

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร/ี

คสช. 

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

มติคณะรัฐมนตร ี การดําเนินงาน 

การใชจาย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

วันที่ สาระสําคัญ 
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึง ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ 

ระบบ โดยค้ําประกันไมเกนิ 3 
ลานบาทตอรายอายุการค้ํา
ประกัน 7 ป โดยคิดอตัรา
คาธรรมเนียมค้ําประกนัรอยละ
1.75 ตอป(รัฐบาลจะรับภาระ
คาธรรมเนียมใหกับSMEs ใน
ปแรก) และมีระยะเวลาเปด
รับคําขอค้ําประกันแบง
ออกเปน 2 ชวง คือ 
  1) วันที่ 24 มิ.ย. 57 – 23 
มิ.ย. 58 
  2) วันที่ 24 มิ.ย. 58 – 31 
ธ.ค. 58 

วาจะทําใหมีการจางงานเพิ่มขึน้ 187 คน 
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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 – 31 กรกฎาคม 2559 

ของกระทรวงการคลัง 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/มติ/ขอสั่งการ ผลการดําเนินงานการใชกลไกประชารัฐ ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 
ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

นโยบายที่ 3  
การลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม 
และการสราง
โอกาสการเขาถึง
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  

โดยมีผลการดําเนินการ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้ (1) ธอส. ไดอนุมัติสินเชื่อ Post 
Finance แลว 5,027 ราย วงเงนิ 4,395 ลานบาท และ (2) ธนาคารออมสิน  
ไดอนุมัติสินเชื่อ Pre Finance แลว 2 ราย วงเงิน 65 ลานบาท และอนุมัติสินเชื่อ  
Post Finance แลว 2,663 ราย วงเงิน 3,176 ลานบาท 

   

นโยบายที่ 3  
การลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม 
และการสราง
โอกาสการเขาถึง
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
และสํานักงานธนารักษพื้นท่ี 34 พื้นที่ เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในการนําที่ราชพัสด ุ
ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาล  

3. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ไดจัดประชุมเรื่องโครงการบานธนารักษประชารัฐ
เพื่อผูมีรายไดนอย ระหวางกรมธนารักษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคาร
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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 

อาคารสงเคราะห บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
สมาคมธุรกิจบานจดัสรร สมาคมอาคารชุดไทย ผูประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการฯ 
เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนโครงการฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบในการดําเนินโครงการ 2 รูปแบบ 
ดังนี ้รูปแบบที่ 1 โครงการอาคารชุดเพือ่การเชาระยะสั้น 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 จังหวัดเชียงใหม 1 แปลง จังหวัดเชียงราย 1 แปลง และจังหวัดเพชรบุรี 
2 แปลง และกรณีผูเชาที่ตองการซอมแซมและหรือตอเติมที่อยูอาศัยที่ปลูกสรางบนที่ราชพัสด ุ

5. เมื่อวันที่ 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. ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผลการดําเนินการสําหรับกรณีการซอมแซมและ
หรือตอเติมที่อยูอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท ดังนี ้ 

(1) มีผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดโครงการฯ จํานวน 1,955 ราย 
(2) ผูเชาที่ราชพัสดุที่สํานักงานธนารักษพื้นที่ออกหนังสือรับรองใหแลว 117 ราย 

และไดรับอนุมัติการกูจากธนาคารแลวจํานวน 4 ราย  

ขั้นตอน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน รวม 
จํานวน 
(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

วงเงิน 
(บาท) 

ออกหนังสือรับรอง 43 12,005,000 74 29,650,000 117 41,655,000 
อนุมัติเงินกู 4 1,055,000 - - 4 1,055,000 
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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 

นอกจากนี้ กรมธนารักษไดดําเนินการสํารวจที่ดินราชพัสดุที่มีศักยภาพและเหมาะสม 
เพื่อรองรับโครงการบานธนารักษประชารัฐเพิ่มเตมิ ดังนี ้

แปลง แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด 
เนื้อที ่

(ไร-งาน-วา) 
กท.2918 ชองนนทร ี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2-1-98 
ปท.666 บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 7-0-00 
ฉช.679 บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา 44-1-39 
สฎ.520 หัวเตย พุนพิน สุราษฎรธานี 3-0-15  

นโยบายที่ 3  
การลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม 
และการสราง
โอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ 

การนําที่ดินราชพัสดุมาใชประโยชน
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 
เรื่องที่อยูอาศัย/ที่ทํากิน (1) 

1. สรุปผลการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานขอสงคืนใหกรมธนารักษ (ระยะที่ 2) จํานวน 19 แปลง ในพื้นท่ี 9 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดอุทยัธานี กําแพงเพชร พะเยา ยโสธร กาฬสินธุ มุกดาหาร นครพนม ตราด 
และปราจีนบุรี เสร็จเรียบรอยแลว และจัดทําหนังสือแจงใหสํานักงานธนารักษพื้นท่ี
ดําเนินการรับคืนที่ราชพัสดุ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ขางตน และสํานักงานธนารักษพื้นที่อุดรดิตถ 
จํานวน 1 แปลง (ตรวจสอบสภาพแลวเสร็จในระยะที่ 1) รวมทั้งสิ้น จํานวน 20 แปลง 

2. ตรวจรับงานงวดสุดทายของการจางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (คณะเศรษฐศาสตร)
ศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการฯ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.808 ตําบลหู
ทํานบ อําเภอปะคําจังหวัดบุรีรัมย เนื้อที่ประมาณ 250 ไร และแปลงหมายเลขทะเบยีนที่ 
ปจ.259 ตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ 69 ไร 

3. สงขอมูลที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. 808 และปจ.259 ใหคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) พิจารณาดําเนินการตอไป  

4. แจงใหสํานักงานธนารักษพื้นที่ 10 พื้นที่ ไดแก จังหวัดอุทัยธานี กําแพงเพชร พะเยา 
ยโสธร กาฬสินธุ มุกดาหาร นครพนม ปราจีนบุรี ตราดและอตุรดิตถ (ตรวจสอบสภาพแลวเสร็จ
ในระยะที่ 1) ใหดําเนินการรับคืนที่ราชพัสดุ จํานวน 20 แปลง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจงขอสงคืนและตรวจสภาพที่ราชพัสดุครบถวนแลวรวมทั้งสิ้น จํานวน 65 แปลง) 
ตามหนังสือกรมธนารักษ ดวนทีสุ่ด ที่ กค 0302/ว9 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 
หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2559 (เดือนมกราคม 2559) 
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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 ปรากฏวามผีูยื่นขอเสนอจํานวน 1 ราย 

2. คณะทํางานฯ ประชุมพิจารณาผูยื่นขอเสนอเขาประมูลมติที่ประชุมเห็นวาขอเสนอ
ของบริษัทฯ จํานวน 2.5 ลานบาท สูงเกินไป จึงเจรจาตอรองลงมาเปนจํานวน 1.5 ลานบาท 
ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับผลการเจรจาตอรอง  

3. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนด
แนวทางการดําเนินโครงการพฒันาทีร่าชพสัดุบริเวณสถานีขนสงหมอชิต ตามพระราชบญัญัติ
การใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มาตรา 72 ซึ่งที่ประชุมรับทราบผล
การศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เทสโก จํากัด) และมีมติใหกรมธนารักษ เจรจากับ
บริษัท บางกอกเทอรมินอล จํากัด เกี่ยวกับคาชดเชย คากอสรางฐานราก และระยะเวลา
การบริหารโครงการ  

4. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กรมธนารักษไดเจรจากับ บริษัท บางกอก
เทอรมินอล จํากดั มีขอสรุป ดังนี ้ 

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 

   

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1) , (2) 

1. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการดานการจัดหา
ที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2559 ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

1.1 รับทราบหลักเกณฑขอเสนอการคัดเลือกผูลงทุน รวมถึงอัตราคาเชาและ
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเขตพฒันา เศรษฐกิจพิเศษ 
6 พื้นที่ (ตาก สระแกว สงขลา มุกดาหาร ตราด และหนองคาย)  

  - 
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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 

1.2 รับทราบการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูลงทุนและขั้นตอนการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 

2. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ไดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2559 ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

2.1 เห็นชอบอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมการจัดใหเชาฯ ท้ังนี้ คาธรรมเนียมฯ 
สามารถผอนชําระไดโดย (1) ชําระ ครั้งเดียว ณ วันจัดใหเชา (2) ยกเวนจาย 5 ปแรก 
(จายปที่ 6 - 10) อัตราดอกเบี้ย ตามราคาตลาดที่ทางราชการกําหนด 

2.2 รับทราบการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูลงทุนและขั้นตอนการลงทุนใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแลว 

3. ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก  
3.1 ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 กรมธนารักษ จัดทําสัญญาเชาที่ราชพัสดุเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแกว กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)  

3.2 ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
มุกดาหาร และตราด 

- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 กรมธนารักษรวมบรรยายพิเศษหัวขอ “การเปดเงื่อนไข
ที่ดินใหเอกชนลงทุน” ในการสัมมนาระดับชาติยุทธศาสตรประเทศไทย 2016 “10 เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู AEC ประตูการคาสูอินโดจีน” จัดโดยเนชั่นทีวีกับภาคเอกชน 

- ประกาศเปดประมูลสรรหาและคัดเลือกผูลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยมีนักลงทุนสนใจซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก  
(1) จังหวัดหนองคาย จํานวน 11 ราย  (2) จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 12 ราย และ (3) 
จังหวัดตราด จํานวน 12 ราย ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559 

- ประชุมชี้แจงผูลงทุนที่สนใจซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนี ้(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 

- ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 มีผูยื่นซองประมลู ในพื้นท่ีจังหวัดตราด 
จํานวน 1 ราย  

3.3 ผลการดําเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและสงขลา 
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ขณะนี้อยูในขัน้ตอนสรุปแนวทางแกไขปญหาและ

กําหนดคาทดแทนตนไม ไมผล (พืชผลอาสิน) และคาใชจายเงินชวยเหลือราษฎรผูไดรับผลกระทบ 
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ขณะนี้อยูในขั้นตอนการแกไขปญหาการบุกรุก

ที่ดินของรัฐ ซึ่งจังหวัดสงขลาไดมีประกาศ เรื่องใหขนยาย รื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ออกจากที่ราชพัสดุภายใน 60 วัน นบัแตวันประกาศ ครบกําหนดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 
อยูระหวางดําเนินการเจรจาทําความเขาใจกับผูบุกรุกที่ดินของรัฐ 

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 
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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 

3.3 จัดสงแผนการสงมอบพื้นที่และงบประมาณในการรื้อยายของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ใหคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา  

3.4 ประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  
เพื่อพิจารณารางบันทึกขอตกลง (MOU) เกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่ 

4. เดือนมิถุนายน 2559 ไดแจงเวียนรายงานการประชุมหารือการจัดทําบันทึก
ขอตกลง (MOU) เกี่ยวกับการสงมอบพื้นที่ยานโรงงานมักกะสันของ รฟท. แลว ขณะนี้ 
อยูระหวางกระทรวงการคลังพิจารณาใหความเห็นชอบใหกรมธนารักษจัดทําบันทึกขอตกลง
ในการสงมอบพื้นที่ของ รฟท. และมอบหมายใหกรมธนารักษดําเนินโครงการพัฒนาที่ดินดังกลาว 
เมื่อมีการรับมอบพื้นที่จาก รฟท. แลว 

5. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 กรมธนารักษไดประชุมหารือรวมกับ รฟท. และ 
สคร. ในประเด็นเกี่ยวกับการไดมาของที่ดินยานโรงงานมักกะสัน และขอจํากัดของที่ดิน 
ในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรชาวสวนยาง (1) 
(มติ ครม. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) 
 

1. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิห็นชอบโครงการสราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใชเงินทุนสํารองจายไปกอน ในวงเงิน 12,750 ลานบาท คิดตนทุน
เงินในอัตรา FDR + 1 (ปจจุบันเทากับรอยละ 2.225 ตอป)  

2. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558  ธ.ก.ส. ไดสงคูมือวิธปีฏิบัติสําหรับโครงการฯ  
ที่จัดทําโดยการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ใหผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธโครงการฯ  

3. ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เปนตนไป กยท. ไดเริ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ชาวสวนยางตามโครงการฯ  

4. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ธ.ก.ส. ไดออกวิธีปฏิบัติการดําเนินงานโครงการฯ 
รวมทั้งไดมอบหมายใหผูบริหารและพนักงาน เขารวมเปนคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
และคณะทํางาน นอกจากนี้ ยังไดรวมกับ กยท. เปดตัวโครงการสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 8 จังหวัด 

 
 
 

   



276 
 

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. ผลการโอนเงินในโครงการดังกลาว ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม  2559 ประกอบดวย  
5.1 เจาของสวนยาง : ธ.ก.ส. ไดรบัขอมูลจาก กยท. จํานวน 709,997 ราย พื้นที่ 

7.098 ลานไร จํานวนเงิน 6,388.82 ลานบาท และโอนเงินใหเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 
709,272 ราย พื้นที่ 7.093 ลานไร จํานวนเงิน 6,383.79 ลานบาท 

5.2 ผูกรีดยาง : ธ.ก.ส. ไดรับขอมลูจาก กยท. จํานวน 675,277 ราย พ้ืนที่ 
6.788 ลานไร จํานวนเงิน 4,072.87 ลานบาท และโอนเงินใหเกษตรกรชาวสวนยาง 
จํานวน 672,194 ราย พื้นที่ 6.761 ลานไร จํานวนเงิน 4,056.66 ลานบาท 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (3) 
(มติ ครม. วันที่ 26 มกราคม 2559) 
 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เห็นชอบโครงการเพิ่มความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

1. กลุมเปาหมาย : รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
จํานวน 79,556 กองทุน ผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) 
กองทุนละไมเกิน 500,000 บาท ภายใตวงเงินรวม 35,000 ลานบาท 

2. วัตถุประสงค : 2.1 เพื่อใชในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานในชุมชน เชน ยุงฉางชุมชน  
โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุยประจําชุมชน การจัดทําแหลงเก็บน้ําชุมชน 
และเครื่องจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนตน และ 2.2 เพื่อดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ   
ที่ชุมชนเห็นวาเปนประโยชนในการสงเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูในชุมชน
ใหดีขึ้น ทั้งนี้ การดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามโครงการนี้ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

3. กรอบระยะเวลาดําเนินการ: การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดังกลาวตองดําเนินการ
โดยเรงดวน จึงใหดําเนินการเบิกจายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

ทั้งนี้ ผลจากการดําเนินโครงการดังกลาว ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 ไดอนุมัติโครงการและ
งบประมาณโครงการแลว จํานวน 61,328 กองทุน เปนเงินรวม 30,592 ลานบาท  
โอนเงินใหกองทุนหมูบานแลว 22,944 ลานบาท เบิกจายแลว 2,538 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 

โครงการยกระดับศักยภาพหมูบาน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (3) 
(มติ ครม. วันที่ 5 เมษายน 2559) 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบในหลักการโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และ
ขอเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังขอแกไขขอเสนอของกระทรวงการคลัง ดังนี ้ 

๑. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จากหมูบานละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนหมูบานละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายในกรอบวงเงินไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท 

๒. มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการดําเนนิโครงการฯ 
รวมถึงรายงานความคืบหนาในการดําเนินการโครงการฯ ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน 
แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชกีลาง) 

ทั้งนี้ ผลจากการดําเนินโครงการดังกลาว ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 ไดอนุมัติ
โครงการแลว 85,443 โครงการ โอนเงินใหหมูบานแลว 14,907 ลานบาท เบิกจายแลว 
14,877 ลานบาท  

   

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

มาตรการบัญชีเลมเดียวและการ
ยกเวนและลดอัตราภาษีเงินได 
นิติบุคคลสําหรับ SMEs (2) , (3) 

มีการดําเนินการ ดังนี ้
1. ประกาศใชพระราชกําหนดการ

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 
595) พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 
1. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศพระราชกําหนดการยกเวนและสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 
2558 โดยเนื้อหาตามพระราชกําหนดฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี ้

1.1 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือ
กอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไมเกิน 500 ลานบาท และจดแจงการจัดทําบัญชีและ 
งบการเงินใหสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของกิจการ (บัญชีเลมเดียว) ตอกรมสรรพากร  
จะไดรับการยกเวนจากการตรวจสอบภาษีอากรยอนหลัง ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะเปดใหมีการ 
จดแจงการใชบัญชีเลมเดียวผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซตของกรมสรรพากร 
http://www.rd.go.th ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มีนาคม 2559 

1.2 กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดอยูระหวางถูกการตรวจสอบภาษี
อากร เปนผูออกใบกํากับภาษีปลอม หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยูในระหวางการดําเนินคดี
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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 

กอนวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถจดแจงการใชบญัชีเลมเดียวตอ
กรมสรรพากรได โดยกรมสรรพากรจะดําเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

1.3 สําหรับกรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เปนวสิาหกจิขนาดกลางและ 
ขนาดยอม ซึ่งมีทุนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชไีมเกิน 5 ลานบาท  
และมีรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการในรอบระยะเวลาบญัชีไมเกิน 30 ลานบาท  
ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 และไดมีการจดแจงตอกรมสรรพากรในการใชบัญชีเลมเดียว  
จะไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 2 รอบระยะเวลาบญัชี ดังนี ้

 - ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2559 
 - ยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2560  

ดังนี้ (1) สําหรับกําไรสุทธิสวนที่ไมเกิน 300,000 บาท ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ  
(2) ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เหลือรอยละ 10 ของกําไรสุทธสิําหรับกําไรสุทธสิวนที่เกิน 
300,000 บาท 

1.4 กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นจะถูกเพิกถอนจากการยกเวนการตรวจสอบภาษีอากร
ยอนหลัง และใหถือวาบริษัทฯ นั้นไมเคยไดรับสิทธิใดๆ ตามพระราชกําหนดฉบับนี้  

1.5 ใหกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการเพื่อใหสถาบัน
การเงินที่อยูในกํากับดูแลใชบัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแสดงตอ
กรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินไดเปนหลักฐานในการทําธุรกรรมทางการเงินและขอ
อนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป 

ในการดําเนินการตามมาตรการบัญชีเลมเดียวและการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสําหรับ SMEs คาดวาจะทําใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไดจัดทําบัญชีและ
งบการเงินสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของกิจการ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและ
วางแผนการดําเนินธุรกิจสรางความนาเชื่อถือในการประกอบกิจการเปนการสรางฐานภาษีที่
ยั่งยืน สะทอนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และการทําธุรกรรมทางการเงิน
โดยรวม ซึ่งในสวนการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูประกอบการ SMEs ที่
ทําบัญชีเลมเดียวจะชวยสงเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให
ผูประกอบการ SMEs โดยใชเปนเครื่องมือเพื่อวิเคราะหและวางแผนการดําเนินธุรกิจและ
สรางความนาเช่ือถือในการขยายกิจการ 
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ทั้งนีก้ระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเปดใหมีการจดแจงการใชบัญชีเลมเดียว
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 
ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2559 – 15 มีนาคม  2559 โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 
ขอมูลการแจงขอเปนผูประกอบการบัญชีชุดเดียว มีผูประกอบการที่มีรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชทีี่สิ้นสุดในหรือกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไมเกิน 500 ลานบาท  
จดแจงจํานวน 465,266 ราย มากกวาจํานวนผูประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินไดนิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 จํานวน 51,888 ราย หรือคิดเปนรอยละ 
112.55 ของผูประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 
ซึ่งมีจํานวน 413,378 ราย 

 2. การใหสมัภาษณ เรื่อง  
การยกเวนและลดภาษีใหผูประกอบการ 
SMEs ในรายการโทรทัศน 

2. อธิบดกีรมสรรพากรไดใหสัมภาษณ เรื่อง การยกเวนและลดภาษีใหผูประกอบการ 
SMEs ในรายการโทรทศัน ดังนี้  

2.1 รายการเดินหนาประเทศไทย ชองโทรทัศนรวมการเฉพาะกจิเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. - 18.20 น. รับชมทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=tM9rXKYVv90 

2.2 รายการจับประเด็นขาวรอน ชอง 5 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 21.50 
น. - 22.10 น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=63TLvrVz3iE 

2.3 รายการตอบโจทย SME ชองทรูวิชั่น SD 49 HD 570 เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2559  เวลา 20.00 น. - 20.50 น. รับชมทาง 
https://www.youtube.com/watch?v=kAudx0i96bk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=LsYbrZTlw4g&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=81mqJfYYvms&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=lIgxjtvXQng&feature=youtu.be 

2.4 รายการเจาะขาวเดนกับสรยุทธ ชอง 3 เมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 
17.10 น. - 17.30 น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=HceWgBWdEP 

2.5 รายการเดินหนาประชารัฐ ชอง 11 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 21.00 น. 
- 21.50 น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=Y_oDGBDKhcQ 
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3. จัดการประชุมและสัมมนา
เกี่ยวกับมาตรการบัญชีเลมเดียวและ
การยกเวนและลดอัตราภาษีเงินได 
นิติบุคคลสําหรับ SMEs ดังนี ้

 3.1 จัดสัมมนาผานระบบการ
ประชุมทางไกล (TelePresence)  
เรื่อง “มาตรการบัญชีเลมเดียวและ 
การยกเวน และลดอัตราภาษีเงินได 
นิติบุคคลสําหรับ SMEs” 

 

3.1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ไดจัดการ
สัมมนาผานระบบการประชุมทางไกล (TelePresence) เรื่อง “มาตรการบัญชีเลมเดียวและ
การยกเวน และลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ SMEs” เพื่อประชาสัมพันธ
ให สํานักงานบัญชีตัวแทน สํานักงานบัญชีและผูทําบัญชีอิสระ ทราบถึงนโยบายของ
กรมสรรพากร รวมทั้งหลักเกณฑ เง่ือนไข และสิทธิประโยชนที่สํานักงานบัญชีและ
ผูประกอบการ SMEs จะไดรับจากมาตรการดังกลาว ซึ่งเริ่มใหจดแจงขอใชสิทธิระหวาง 15 
มกราคม – 15 มีนาคม 2559 โดยมีสํานักงานบัญชีในกรุงเทพฯ เขารวมฟงประมาณ  
2,000 ราย ณ หองพระอุเทน 1 และหองฝกอบรม อาคารกรมสรรพากร อีกทั้งไดมีการ
ถายทอดสัญญาณผานระบบ TelePresence ไปที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแหง เพื่อให
ผูแทนสํานักงานบัญชี ทั่วประเทศเขารับฟงไปพรอมกันและเปนมาตรฐานเดียวกันดวย  

ทั้งนี้ สามารถรับชมผานทาง https://www.youtube.com/watch?v=94z8Y4VKKbE 
https://www.youtube.com/watch?v=bg1w7YU28zw และ 
https://www.youtube.com/watch?v=-UT1qiGrW40 รวมทั้งสามารถดาวนโหลดเอกสาร
ประกอบการสัมมนาผานทาง 
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/parajkamnod210159.ppt 

   

 3.2 จัดสัมมนา  
เรื่อง “SMEs จะไดรับประโยชนสูงสุด
จากการยกเวนและลดอตัราภาษเีงินได
นิติบุคคลไดอยางไร” 

 

3.2 เมื่อวันที่ 19 - 22 มกราคม 2559 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรไดจัด
สัมมนาเรื่อง “SMEs จะไดรับประโยชนสูงสุดจากการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไดอยางไร” ใหแกผูประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อใหทราบถึงนโยบายของ
กรมสรรพากรรวมทั้งหลักเกณฑ เง่ือนไข และสิทธิประโยชนที่สํานักงานบัญชีและ
ผูประกอบการ SMEs ไดรับ  โดย SMEs จะไดรับประโยชนดังกลาวจะตองลงทะเบียนใชสิทธิ
ตั้งแต 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 การสัมมนาครั้งนี้จัดใหมีขึ้น 16 รอบ ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากผูสัมมนาเปนอยางมาก จัดโดยสํานักบริหารกลาง กรมสรรพากร ณ หองพระอุเทน 1 
ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร  
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ทั้งนี้ สามารถรับชมผานทาง https://www.youtube.com/watch?v=RxkpYhJ0Mus 
และ https://www.youtube.com/watch?v=QX44DGBLC-k รวมทั้งสามารถดาวนโหลด
เอกสารประกอบการสัมมนาผานทาง
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/parajkamnod210159.ppt 

 3.3 การประชุมรวม 3 
หนวยงาน พรอมแถลงขาวยืนยันความ
รวมมือเกี่ยวกบัมาตรการบญัชีชุดเดียว 

3.3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา และนายกสภาวิชาชพีบัญชีฯ ไดรวมประชุมหารือ เรื่อง ความรวมมือเกี่ยวกับ
มาตรการบัญชีชุดเดียว และการยกเวนและลดอัตราภาษีเงินไดนติิบุคคล สําหรับ SMEs  
ณ หองพระอุเทน 5 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร โดยสามารถรับชมไดทาง
https://www.youtube.com/watch?v=dMzgsy7GF9k 

   

 3.4 การจัดสัมมนา เรื่อง  
“ทําบัญชีอยางไรใหถูกตอง ตาม 
พ.ร.ก. ยกเวนฯ 2558” 

 

3.4 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรไดจัดสมัมนา
เรื่อง “ทําบัญชีอยางไรใหถูกตอง ตาม พ.ร.ก. ยกเวนฯ 2558” เพื่อใหสํานักงานบัญชี
ตัวแทน สํานักงานบัญชีและผูทําบัญชีอิสระ เขาใจการจัดทําบญัชีอยางถูกตอง อีกทั้งไดมี
การถายทอดสัญญาณผานระบบ TelePresence ไปที่สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีทุกแหง 
เพื่อใหผูแทนสํานักงานบัญชีทั่วประเทศเขารับฟงไปพรอมกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน  
ณ หองพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร โดยสามารถรับชมไดทาง  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgFeUaLZBS1sYX8YOFESlJtIRIGTfbKjP 
รวมทั้งสามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการสัมมนาผานทาง  
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/1revised_040359.pdf 
และ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/2revisedbyNC_040359.pdf 

   

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการเตรียมความพรอม SMEs ไทย 
เพื่อการคาการลงทุนใน CLMV 
(Thailand SMEs Coaching : 
Enhancing Competitive Edge 
in CLMV) (3) 

1. ดําเนินการจัดสัมมนา SMEs ที่มีศักยภาพเพื่อการคาการลงทุนใน AEC ในชวงแรกจะ
ดําเนนิการในกลุมประเทศ CLMV (Thailand SMEs Coaching : Enhancing Competitive 
Edge in CLMV)  โดยเปดรับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการทีส่นใจและมีความพรอมทีจ่ะ
ลงทุนและคาขายในเมียนมาหรือกมัพูชา จํานวนครั้งละ 50 คน โดยครั้งที่ 1 สําหรับ
ผูประกอบการที่สนใจและมีความพรอมที่จะลงทุนและคาขายในเมียนมา ระหวางวนัที่ 17 – 
19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพฯ  ครั้งที ่2 สําหรับ
ผูประกอบการที่สนใจและมีความพรอมที่จะลงทุนและคาขายในกมัพชูา ระหวางวนัที่ 19 – 21 
มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด รีสอรท บางแสน จังหวดัชลบุร ี

2. ในการนีไ้ดเชญิสรรพากรเมียนมาและกมัพูชา มาบรรยายในเรื่องระบบภาษีอากรเพื่อ
เตรียมความพรอมดานภาษีอากรในการลงทนุระหวางประเทศ แนวทางการสงเสริมการลงทุน
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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 

ของประเทศนั้น พรอมทัง้เชิญผูอํานวยการสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงยางกุง 
ประเทศเมียนมา และกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา มาบรรยายในเรื่องโอกาสและการลงทุน 
ตลอดจนกฎระเบียบที่ควรรูในการลงทุนในเมียนมาและกัมพูชา พรอมทั้งเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณจากหนวยงาน  สงเสรมิ SMEs รวมบรรยายและใหความรู
แบงปนประสบการณเพื่อเตรียมความพรอมใหกบัผูประกอบการ SMEs 

3. ภายหลังเขารวมโครงการ SMEs จะไดรับการติดตาม ดูแล และใหคําแนะนําจาก
กรมสรรพากรเปนระยะเวลา 2 ป โดยกรมสรรพากรจะใหการดูแลปรึกษาหารือในดานภาษีอากร 
ไดรับสิทธิในการพิจารณาเขารวม อบรม สัมมนาใหความรูดานตาง ๆ  ของกรมสรรพากรในอนาคต 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) (3) 

 

1. คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติรับทราบการแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริม่ตนแหงชาติ (National Startup Committee) และ
การจัดตั้งกองทุนเพื่อรวมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มตน เพื่อเปนการแกไขปญหาและสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มตนของประเทศ ซึ่งไดมีการดําเนินการ ดังนี้  

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ (National Startup 
Committee) เพื่อมุงเนนการแกไขปญหาวิสาหกิจเริม่ตนของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี
ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 51/2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริม่ตนแหงชาต ิ(คณะกรรมการฯ) เพื่อใหการดําเนินการ
แกไขปญหาวิสาหกิจเริ่มตนของประเทศเปนไปอยางมรีะบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธาน ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐและผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ และมผีูอํานวยการสํานักนโยบายการออมและการลงทุน 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนกรรมการและเลขานุการฯ 

1.2 จัดตั้งกองทุนเพื่อรวมลงทุนกบัวิสาหกิจเริ่มตน โดย ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน)  และกองทุนรวมวายุภักษในฐานะผูจัดสรรแหลงเงินทุนสําหรับการจัดตั้งกองทุนฯ 
ดังกลาว อยูระหวางดําเนินการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งคาดวาจะจัดตั้ง
กองทุนฯ ในรูปแบบทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุน (Private Equity Trust) โดย
ธนาคารกรุงไทยฯ และกองทุนรวมวายุภักษรวมกันสนับสนุนแหลงเงินทุนในวงเงิน 
3,000 ลานบาท ทั้งนี้ ในปจจุบันอยูระหวางรอการอนุมัติจากสํานักคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑที่เกีย่วของของกองทุนรวม
วายุภักษเพื่อใหสามารถลงทุนในทรัสตเพื่อกิจการเงินรวมลงทุนได 
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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. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ไดจัดการประชุมคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
เริ่มตนแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2559 โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริม่ตนแหงชาติ (National Startup Committee) ได
ชี้แจงวา คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 
2559 ประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ 
ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบแผนการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ของประเทศไทย 
ภายใตวิสัยทัศน “ผลักดัน Startup ใหเปนกลไกในการพลิกโฉมสังคม เศรษฐกิจ นําไปสู
อุตสาหกรรมยุคใหมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจใน
กลุมประเทศ 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 โดย
มุงเนนการเพิ่มจํานวนนักรบเศรษฐกิจดังกลาวใหมีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตออัตราการ
เติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ทั้งนี้ หลังจากที่แผนการสงเสริมวสิาหกิจเริ่มตน (Startup) ของประเทศไทย
ดังกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แลว 
กระทรวงการคลังจะไดนําเสนอแผนการฯ ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นอกจากนี้ 
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงคคณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะทํางานขึ้น 4 ชุด เพื่อดําเนิน
พันธกิจตามแผนการฯ ดังกลาว ซึง่ภารกิจที่สําคัญของคณะกรรมการฯ คือ การเปน
ศูนยกลางในการบรูณาการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและสราง
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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 

ความแข็งแกรงใหแก Startup ของไทย เพื่อผลักดันใหมีบทบาทในการสรางความเติบโต
ของเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาอันสั้น 

  3. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559 
เพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งดําเนินการโดยคณะทาํงานยอย 4 คณะ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ไดแก คณะทํางานเพื่อสรางความตระหนักและการรับรู 
เพื่อสงเสริมวสิาหกิจเริ่มตน คณะทํางานเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน 
คณะทํางานเพื่อสงเสริมการบมเพาะวิสาหกิจเริ่มตน และคณะทํางานเพื่อเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน 

   

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (3) 

 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนวสิาหกิจเพื่อสังคม โดยเปนการสนับสนุนการจดัตั้งกิจการที่ทําประโยชน
ใหแกคนในชุมชน เชน การสรางงาน การชวยเหลือสังคม โดยไมมีการแบงปนผลกําไร ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี ้

(1) คํานิยาม 
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลซึ่งประกอบ

กิจการเกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรือ การอื่น ๆ โดยมุงสงเสริมการจางงานใน
ทองถ่ินที่มีวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยูหรือมีเปาหมายอยางชัดเจนตั้งแตแรกเริ่มในการ
แกปญหาและพัฒนาชมุชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมเปนหลัก มิใชการสรางกําไรสูงสุดตอผู
ถือหุนหรือผูเปนหุนสวน ทั้งน้ี จะตองนําผลกําไรไมนอยกวารอยละ 70 ไปลงทุนในกิจการ 
หรือใชเพื่อผลประโยชนของเกษตรกร ผูยากจน คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือใชเพื่อ
ประโยชนสวนรวมอื่น ๆ  

(2) สิทธปิระโยชนทางภาษ ี
(2.1) สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลสําหรับกําไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมในแตละรอบระยะเวลาบัญช ีทั้งนี้ เฉพาะ
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่นําผลกําไรทั้งหมดไปลงทุนในกิจการหรือใชเพื่อประโยชนของ
เกษตรกร ผูยากจน คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือใชเพื่อประโยชนสวนรวมอื่นๆ โดยไมมี
การจายเงินปนผล  

(2.2) สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับผูสนับสนุนวสิาหกิจเพื่อสังคมท่ีเปนบริษัท
หรือหางหุนสวนนิตบิุคคล 
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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 

(2.2.1) กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถหักรายจายเงิน
ลงทุนในหุนสามัญของวิสาหกิจเพือ่สังคมตามจํานวนท่ีลงทุนจริง ท้ังนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัท
หรือหางหุนสวนนิตบิุคคลถือหุนสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมไวจนกวาบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลนั้นหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเลิกกิจการ 

(2.2.2) กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถหักรายจายเงิน
ที่มอบใหหรือทรัพยสินทีโ่อนใหวิสาหกิจเพื่อสังคมนําไปใชในกิจการหรือใชเพื่อประโยชน
ของสังคมโดยไมมีคาตอบแทนตามจํานวนที่จายจริง แตเมื่อรวมกับรายจายเพื่อการกุศล
สาธารณะแลวตองไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะ 

ทั้งนี้ หากจายเงินดังกลาวใหแกผูถอืหุนหรือผูเปนหุนสวนไมเกินรอยละ 30 ของ
กําไรสุทธิในแตละรอบระยะเวลาบัญชีผูสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีตามขอ 2.2 แตหากวิสาหกิจเพื่อสังคมไมมีการจายเงินปนผล วิสาหกิจเพื่อสังคม
จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามขอ 2.1 และผูสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีตามขอ 2.2 

ในสวนของผลการดําเนินการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม) ปจจุบันอยูระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา  
(Policy Loan) (3) 

 
 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบใหขยายระยะเวลา
โครงการ Policy Loan จากเดิมที่กําหนดใหเริม่รับคําขอตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางหนึ่งอยาง
ใดจะถึงกอน เปนเริ่มรับคําขอตัง้แตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางหนึ่งอยางใดจะถึงกอน เพื่อให
สามารถชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองใหสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนไดตามวัตถุประสงคโครงการตอไป  

2. คณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบใหขยายระยะเวลา
โครงการ Policy Loan จากเดิมที่กําหนดใหเริม่รับคําขอตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางหนึ่งอยาง
ใดจะถึงกอน เปนเริ่มรับคําขอตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 หรือจนกวาจะเต็มวงเงิน แลวแตอยางหนึ่งอยางใดจะถึงกอน เพื่อให
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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 

สามารถชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองใหสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนไดตามวัตถุประสงคโครงการตอไป  

ทัง้นี้ มีผลการดําเนินการ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 ดังนี้ (1) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประทศไทย อนุมัติสินเชื่อแลวจํานวน 11,563 
ลานบาท ใหกับ SMEs จํานวน 3,882 ราย (2) บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอย 
(บสย.) ค้ําประกันสินเชื่อแลวจํานวน 10,759 ลานบาท ใหกับ SMEs จํานวน 3,769 ราย  

นโยบายที่ 6  
การเพิม่ศักยภาพ
ทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือ
ผูประกอบการ Micro 
Entrepreneurs ระยะที่ 2(3) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 เห็นชอบโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อ
ผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 ลานบาท และกําหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมคือตองเปนผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ที่มีทรัพยสินถาวร (ไมรวมที่ดิน) ไมเกิน 
5 ลานบาท เพื่อใหผูประกอบการรายยอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้นโดย บสย.  
รับค้ําประกันตอรายสูงสุดไมเกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการค้ําประกัน 10 ป จายคาประกัน
ชดเชยสูงสุดไมเกินรอยละ 20 บวกกับคาธรรมเนียมทีไ่ดรับ และรัฐบาลจายคาธรรมเนียมแทน
ผูประกอบการในปแรกซึ่งผูประกอบการสามารถรับคําขอค้ําประกันไดจนถงึวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการชวยเหลือผูประกอบการ Micro Entrepreneurs และชวยลด
ปญหาการกูยืมเงินนอกระบบของผูประกอบการ Micro Entrepreneurs 

ทั้งนี้ โครงการค้ําประกันสินเชื่อดังทีก่ลาวขางตน จะสามารถชวยใหผูประกอบการสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น เปนการชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแก SMEs ไทย รวมทั้งยัง
กอใหเกดิเม็ดเงินมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยตอไป โดยมผีลการดําเนินการ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 บสย.  
ไดค้ําประกันสินเชื่อแลวจํานวน 686 ลานบาท ใหกับ SMEs จํานวน 6,046 ราย 

   

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 
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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 

500,000 ราย ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ทําใหไมสามารถทําการผลิตไดหรือผลผลิต
ไดรับความเสียหาย ทําใหมีรายไดลดลงกวารอยละ 50 จากรายไดปกติ เพื่อใชเปน
คาใชจายในครัวเรือน พรอมทั้งกอใหเกิดการใชจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและชวย
ปองกันการกอหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร โดย ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 ธ.ก.ส.  
ไดเบิกจายเงินกูแลว 1,922 ลานบาท ใหกับเกษตรกรจํานวน 162,568 ราย 

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 เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสนิคา
เกษตร และกระตุนใหเกิดการจางงาน (ประมาณการจางงานได 5 - 30 คนตอกิจการ) 
โดย ธ.ก.ส. ใหสินเชื่อระยะเวลาเงินกูไมเกิน 10 ป ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป เปน
เวลาไมเกิน 7 ป และปที่ 8 - 10 อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกคา วงเงินกูไมเกิน 20 
ลานบาทตอราย โดย ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2559 ธ.ก.ส. ไดเบิกจายเงินกูแลว 
10,109 ลานบาท ใหกับเกษตรกรจํานวน 7,920 ราย 

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 20 กรกฎาคม 2559 ธ.ก.ส. ไดสนับสนุนสินเชื่อ
ไปแลว 219 ราย จํานวนเงิน 13 ลานบาท 

หมายเหต ุ :  ๑. ขอมูลเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๙ (รอบแรก ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙) โดยใหรายงานภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
     ๒. จัดทําเปนMicrosoft Word ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๔ 
     ๓. เผยแพรลงเว็บไซตของกระทรวง  โดยใหกําหนดชื่อพื้นที่หนาเว็บไซตวา “รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล” 
         และกําหนดชื่อหัวขอยอยภายใตพืน้ที่ดังกลาววา “รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตร”ี 
     ๔. ในชองการดําเนินงานหากมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐใหใสรายละเอียดและความกาวหนาในการใชกลไกประชารัฐดวย 
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