ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ ...1.1.1(1).โครงการกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)………………………….…………………………………………………………………………..………..
หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายการออมและการลงทุน……………………… กรม .........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง........................
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ........ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐............ บาท
งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ............... - ...................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ไดรับ)

กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
1) ผลักดันรางพระราชบัญญัติกองทุน ราง พรบ. กอช.  : พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 การพิจารณากฎหมายตองดําเนินการ
มีผลใชบังคับแลวเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 54
ตามลําดับขั้นตอน โดยมีหลาย
การออมแหงชาติ พ.ศ. .... (ราง พรบ. มีผลใชบังคับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงตองใชเวลาใน
กอช.)
โดยเร็ว
การพิจารณาเพื่อความชัดเจนรัดกุม
และเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ
2) เตรียมการบังคับใชราง พรบ. กอช.
และเตรียมการดานตางๆ ไดแก ดาน
องคกรและบุคลากร ดานกฎหมาย
ดานประชาสัมพันธ ดานงบประมาณ
ระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ และดาน
ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดตั้ง
กองทุนการออม
แหงชาติเปนไป
ดวยความเรียบ
รอยและมี
ประสิทธิภาพ

การเตรียมการจัดตั้งกองทุนตองอาศัย
- : ลงนามสัญญาจางเลขาธิการ กอช.
ขอจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) เพื่อเปนคาใชจายใน ความรวมมือและขอเสนอแนะจาก
การจัดตั้งกองทุน (กันยายน 2554 - มกราคม 2555๗ หลายหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
จํานวน 958 ลานบาท
จัดประชุมคณะกรรมการ กอช. ครั้งที่ 6/2554
(ตุลาคม 2554)
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระหวางยกราง
TOR ในการออกแบบระบบ IT ของ กอช. เพื่อใชในการจัด
ซื้อจัดจางตอไป
ขอความรวมมือดานบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(กบข. ธ. ออมสิน และ ธกส.) เพื่อปฏิบัติงานใหกับ กอช.
ในวาระแรก
จัดเตรียมสถานที่ทํางานของ กอช. ในวาระแรก

หมายเหตุ

กิจกรรม

3) ประชาสัมพันธกองทุน การออม
แหงชาติ (กอช.) โดยจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ และจัดสัมมนาใน
จังหวัดตางๆ

เปาหมาย

ผูสมัครเปน
สมาชิก กอช.
มีจํานวน 7
ลานคน ภายใน
5 ป

ความกาวหนา
 : สรรหาเลขาธิการ กอช. แลว และแตงตั้งกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ กอช. แลว
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติ
ครั้งที่ 5/2554 (19 กันยายน 2554)

ปญหา/อุปสรรค

- : จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรทางโทรทัศน วิทยุ
สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส จัดสัมมนาในจังหวัดตางๆ
เพิ่มเติมจากที่เคยจัดไปแลว 11 จังหวัดในป 2552 ถึง
2553 โดยจะมีการจัดสัมมนาประชาสัมพันธใหความรู
เกี่ยวกับ เรื่อง กองทุนการออมแหงชาติ ณ กรุงเทพ ในวันที่
27 ก.ย. 54
 : การจัดงานเปดตัวกองทุนการออมแหงชาติ ณ สโมสร
ทหารบก วิภาวดี ในวันที่ 1 ก.ค. 54
การจัดสัมมนาประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ เรื่อง
กองทุนการออมแหงชาติ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี ในวันที่
16 ก.ย. 54
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : 1.1.1(2) โครงการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2. หนวยงาน : สํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
-

เปาหมาย
-

ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
ในการเยียวยาใหกับสมาชิก กบข.
เสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอรับนโยบาย ใน
การเยียวยาใหกับสมาชิก กบข. โดยศึกษารวมกับ ดังกลาว จําเปนตองไดรับนโยบายจาก
กบข. ในประเด็นอัตราผลตอบแทนที่สมาชิก กบข. กระทรวงการคลัง แตปจจุบันยังไมไดรับ
ไดรับไมถึง 9 %
นโยบายที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาว จึงทําให
ไมทราบแนวทางในการ ดําเนินการดังกลาว

หมายเหตุ
1. โครงการฯ
ดังกลาวไดขอปรับ
แผนการดําเนินการตอ
ที่ปรึกษาดานพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง
และไดรับความ
เห็นชอบแลวตาม
หนังสือสํานักกฎหมาย
ดวนที่สุดที่ กค
0406.5/00512
ลงวันที่ 22 สิงหาคม
2554
2. ดําเนินการได
ตามแผนฯ ที่ขอปรับ
ใหมจนถึงขั้นตอน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ลงนามเสนอแนว
ทางการเยียวยาฯ ตอ
กระทรวงการคลัง

เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2554
และอยูระหวางการรอ
รับนโยบายจาก
กระทรวงการคลัง

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
โทรศัพท : 0-2127-7122
มือถือ : 081-866-8804

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ ....1.1.2(1)แกไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชนมาตรา 40………………………….………………………………………….…..
หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายการออมและการลงทุน…………… กรม .........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง...................
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ................... - ............................. บาท
งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ............... - ...................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ไดรับ)

กิจกรรม
เปาหมาย
ประสานงานกับสํานักงาน
1 พฤษภาคม
ประกันสังคมเพื่อติดตาม
2554
ความคืบหนาเกี่ยวกับการพิจารณา
รางพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และอัตราการจาย
เงินสมทบ ประเภทของประโยชน
ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและ
เงื่อนไขแหงสิทธิในการรับ
ประโยชนทดแทนของผูประกันตน
ซึ่งมิใชลูกจาง พ.ศ. 2537

ความกาวหนา
 : พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหง
สิทธิในการรับประโยชนทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเปนผูประกันตน
พ.ศ. 2554 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2554 และมีผลใชบังคับยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ปญหา/อุปสรรค
สํานักงานประกันสังคม
เปนหนวยงานหลัก
ในการรับผิดชอบ
เรื่องดังกลาว ดังนั้น
การรายงานความกาวหนา
จึงตองอาศัยการสอบถาม
ขอมูลจากสํานักงาน
ประกันสังคม

โครงการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

หมายเหตุ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ .1.1.2(2)...เรงรัดผลักดัน พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแกไข เพื่อรัฐรวมจายในมาตรา 40………………………….…………….…..
หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายการออมและการลงทุน……………… กรม .........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง................................
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ................... - ............................. บาท
งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ............... - ...................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ไดรับ)

กิจกรรม
ประสานงานกับสํานักงาน
ประกันสังคมเพื่อติดตาม
ความคืบหนาเกี่ยวกับ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เปาหมาย
ความกาวหนา
ไมมีกําหนดแนชัด  : สภาผูแ ทนราษฎรไดพจิ ารณาใหความเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2554

ปญหา/อุปสรรค
สํานักงานประกันสังคม
เปนหนวยงานหลัก
ในการรับผิดชอบ
เรื่องดังกลาว ดังนั้น
- : รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ไดผานการพิจารณารับหลักการ การรายงานความกาวหนา
ของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และคางอยูในขั้นตอน จึงตองอาศัยการสอบถาม
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา
ขอมูลจากสํานักงาน
ประกันสังคม
- ตามรางฯ ดังกลาว มีบทบัญญัติในมาตรา 40 กําหนดวา
“...ใหรัฐบาลจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ไดรับจาก
ผูประกันตน...”
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

หมายเหตุ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ ....1.1.2(3) รัฐประเดิม………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………….…..
หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายการออมและการลงทุน……………………… กรม .........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง......................
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ................... - ............................. บาท
งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ............... - ...................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .... - ..... ของงบประมาณที่ไดรับ)

กิจกรรม
ประสานกับสํานักงาน
ประกันสังคม และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อรวมเสนอความเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการจัดหา
แหลงเงินที่รัฐบาลจะนําไปใช
อุดหนุนแกผูประกันตนตามมาตรา
40 กองทุนประกันสังคม

เปาหมาย
ใหกองทุน
ประกันสังคม
ไดรับเงินอุดหนุน
ทันเวลา
เพื่อสามารถ
อุดหนุนใหแก
ผูประกันตนได
ภายในเดือน
พฤษภาคม
2554

ความกาวหนา
 : คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบกลาง ป 2554 ใหสํานักงาน
ประกันสังคม 2 สวน ไดแก
1) วันที่ 26 เมษายน 2554 อนุมัติงบกลางในวงเงิน 469.2
ลานบาท สําหรับรวมอุดหนุนการจายเงินสมทบของผูประกันตนตาม
มาตรา 40 (ประมาณการสําหรับการอุดหนุนเปนเวลา 5 เดือน)
2) วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 อนุมัติงบกลางในวงเงิน 95
ลานบาท สําหรับเปนคาใชจายดําเนินการบริหารจัดการและ
ประชาสัมพันธการขยายความคุมครองประกันสังคมตามมาตรา 40

ปญหา/อุปสรรค
สํานักงานประกันสังคม
เปนหนวยงานหลัก
ในการรับผิดชอบ
เรื่องดังกลาว ดังนั้น
การรายงานความกาวหนา
จึงตองอาศัยการสอบถาม
ขอมูลจากสํานักงาน
ประกันสังคม

หมายเหตุ

โครงการแลวเสร็จตามเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ …………… 1.1.3 วางระบบการอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)……
หนวยงาน สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ........ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งบประมาณที่ไดรับ....(ไมใชเงินงบประมาณ)........บาท
งบประมาณที่เบิกจาย ...............................บาท ณ เดือนที่รายงาน

กิจกรรม

เปาหมาย
ความกาวหนา
จัดทําแผน
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ยุทธศาสตรการให
เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะ
เพื่อการลดภาระ
คาครองชีพของ
ประชาชน

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นายชาญวิทย นาคบุรี

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
โทรศัพท : 02-2985880 ตอ 6714
มือถือ

: ……………………………………………………...

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อโครงการ .1.1.3(2)..การวางแนวทางการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (PSA)………………………………………………….
หนวยงาน ..กลุมงาน/สํานัก..สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน…………… กรม .........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง............
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ...........................-.......................... บาท
งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน .................-......................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ...-... ของงบประมาณที่ไดรับ)

กิจกรรม
1. กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดทํา
PSA

เปาหมาย
มีแนวทางปฏิบัติ
ในการลงบัญชีที่
ชัดเจนและ SFIs
นําไปปฏิบัติได
2. ติดตามและ
มีการรายงานผล
ประเมินผลโครงการ การดําเนิน
PSA
โครงการ PSA
ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
แตละแหง

ความกาวหนา
 : ไดจัดทําแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการแยก
บัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐแลว

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
บันทึก สศค. ที่ กค
1006/271 ลว. 16
มี.ค. 2554

 : ประชุมคณะกรรมการแลว มีบางประเด็นเรื่องรายการที่จํานํามา
หักเปนคาใชจายไดที่ตองหารือกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณและ
สคร. ซึ่งหารือเสร็จเรีบยรอยแลว กําลังดําเนินการเวียนประชุมให
คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะไดสั่งการให SFIs แยก
บัญชีตอไป
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓๒๔
มือถือ : 081-๖๖๖-๔๔๘๘

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ …… 1.1.4 ลดคาครองชีพเกี่ยวกับสินคาประเภทพลังงาน………มาตรการไฟฟาฟรีสําหรับครัวเรือนผูมีรายไดนอยและปรับโครงสรางคาไฟฟา
2. หนวยงาน สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2........ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ไดรับ....(ไมใชเงินงบประมาณ)........บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ...............................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม

เปาหมาย
สูตรคาไฟฟาใหม
เพื่อใหครอบคลุม
ปจจัยทําสําคัญ
เพิ่มมากขึ้น

ความกาวหนา
๑ โครงสรางคาไฟฟาใหม
๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(สกพ.) ไดจัดทํา
แบบจําลองการคํานวณอัตราคาไฟฟาในแตละสวนกิจการ เสร็จ
เรียบรอยแลว และประกาศใชในเดือนมิถุนายน 2554
๑.๒ เริ่มใชในรอบการเก็บคาไฟฟาประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
๒. มาตรการไฟฟาฟรีสําหรับครัวเรือนผูมีรายไดนอย กรณีผูใช
ไฟฟาไมเกิน ๙๐ หนวยตอเดือนใชไฟฟาฟรี
๒.๑ ผูที่ไดรับประโยชนจากนโยบายคาไฟฟาฟรี 90 หนวย ไดแก ลูกคา
ประเภทที่อยูอาศัยที่ใชพลังงานไฟฟาไมเกิน ๑๕๐ หนวยตอเดือน และ
ใชมิเตอร ๕ (๑๕) แอมแปร ทั้งนี้หากเดือนใดมีการใชไฟฟาเกิน ๙๐
หนวยตองจายชําระคาไฟฟาตามจริง

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: น.ส. จุฑารสา กาญจนสาย

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
โทรศัพท : 02-2985880 ตอ 6612 มือถือ

: ……………………………………………………...

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
เริ่มใชในรอบการเก็บคา
ไฟฟาประจําเดือน
กรกฎาคม

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ 1.1.4(1)…โครงการลดคาครองชีพเกี่ยวกับสินคาประเภทพลังงาน....................................................................................................................
...-ติดตามมาตรการไฟฟาฟรีสําหรับครัวเรือนผูมีรายไดนอยและปรับโครงสรางคาไฟฟา……………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก……สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน……………กรม ...........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง...................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน .........................-............................ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-.......................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .......-..... ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
๑. ขยายมาตรการชวยเหลือคา ขยายมาตรการถึง  : ครม. อนุมัติไฟฟาฟรี สําหรับผูใชต่ํากวา ๙๐ หนวย สําหรับเดือน มี.ค. – มิ.ย.
ไฟฟาสําหรับครัวเรือนที่ใชไฟไม เมษายน ๒๕๕๔ ๕๔ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๔
เกิน ๙๐ หนวยตอเดือนฟรีจนถึง
เดือนเมษายน ๒๕๕๔
๒. การปรับโครงสรางไฟฟา
สําหรับครัวเรือนที่ใชไฟฟา ไม
เกิน ๙๐ หนวยตอเดือน เพื่อให
เปนมาตรการถาวร
- ประชาสัมพันธ/สรางความ
เขาใจการปรับเพิ่มโครงสรางคา
ไฟภาคครัวเรือนขนาดใหญและ
ภาคธุรกิจ

การลดคาไฟฟา
สําหรับผูมีรายได
นอยเปนแบบ
ถาวร

 : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เห็นชอบนโยบายการกําหนด
โครงสรางคาไฟฟาใหมป ๕๔-๕๘ และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (สกพ.) รับไปดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ โดยโครงสรางใหมมีอัตรา
กาวหนาและคํานึงถึงชวงเวลา
 : คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร จะเสนอใหที่
ประชุม กพช. (วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๔) พิจารณาหลักการนโยบายใหผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดใหญ ภาคราชการ โรงแรม ฯลฯ รวมกับรัฐบาลในการจายคา
ไฟฟาเพิ่มเฉลี่ย ๑๐ สตางคตอหนวย แทนผูใชไฟฟาไมเกิน ๙๐ หนวยตอเดือน
(คาดวาจะประกาศใชไดเดือน ก.ค. ๕๔)
- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
๑. รับทราบหลักเกณฑการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาประเทศไทยป

ปญหา/อุปสรรค
-

-

หมายเหตุ

กิจกรรม
- จัดทําโครงสรางคาไฟฟาใหม
แลวเสร็จ โดยปรับเพิ่มโครงสราง
คาไฟภาคครัวเรือนขนาดใหญ
(มากกวา ๙๐ หนวยตอเดือน)
และหรือภาคธุรกิจ
- เริ่มใชโครงสรางคาไฟฟาใหม

เปาหมาย

ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
๒๕๕๔-๒๕๕๘ ซึ่งสอดคลองกับมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๑๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๕)
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
๒. เห็นชอบใหใชหลักเกณฑการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาประเทศไทยป
๒๕๕๔-๒๕๕๘ เปนระยะเวลา ๕ ป (ป ๒๕๕๔-๒๕๕๘) โดยใหมีการประกาศใชตั้งแต
คาไฟฟาในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนระยะเวลา ๒ ป และใหมกี ารทบทวนในป
๒๕๕๖ เพื่อการประกาศใชตอไปอีก ๓ ป
๓. เห็นชอบการกําหนดประเภทผูใชไฟฟา แบงเปน ๘ ประเภท ประกอบดวย
(๑) บานอยูอาศัย (๒) กิจการขนาดเล็ก (๓) กิจการขนาดกลาง (๔) กิจการขนาดใหญ
(๕) กิจการเฉพาะอยาง (๖) องคกรที่ไมแสวงหากําไร (๗) กิจการสูบน้ําเพื่อการเกษตร
และ (๘) ผูใชไฟฟาชั่วคราว โดยผูใชไฟฟาประเภทหนวยงานราชการจะถูกจัดอยูใน
ประเภทกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง หรือกิจการขนาดใหญ ตามปริมาณ
การใชไฟฟา
๔. เห็นชอบใหผูใชไฟฟาบานอยูอาศัย ซึ่งติดตั้งมิเตอรไฟฟาขนาด ๕(๑๕)แอมแปร
และใชไฟฟาไมเกิน ๙๐ หนวยตอเดือน เปนผูใชไฟฟา ที่ดอยโอกาส ตามมาตรา ๙๗
(๑) แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งไดรับการ
อุดหนุนคาไฟฟาใหใชไฟฟาฟรี โดยกระจายภาระใหผูใชไฟฟาทุกประเภท รวมถึงให
พิจารณาผูใชไฟฟาที่เปนลูกคาตรงของ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาเอกชนรวมรับภาระดวย
ทั้งนี้ ยกเวนผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย กิจการขนาดเล็ก และประเภทสูบน้ําเพื่อ
การเกษตร

หมายเหตุ

๕. เห็นชอบให กกพ. พิจารณาปรับลดคาไฟฟาจากการลงทุนที่ต่ํากวาแผนของการ
ไฟฟาในป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พรอมทั้งคาสูญเสียโอกาสทางการเงินในอัตราที่เหมาะสม
อยางนอยเทากับ MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย ๕ ลําดับแรกของประเทศไทย
รวมทัง้ นําผลตอบแทนการลงทุน (ROIC) ของการไฟฟาที่สูงกวาหลักเกณฑที่กําหนดไว
มาปรับลดคาไฟฟาดวย ทั้งนี้ที่ประชุมขอให กกพ. รับความเห็นของที่ประชุมไป
พิจารณาดําเนินการตอไป

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …1.1.4(2) โครงการลดคาครองชีพเกี่ยวกับสินคาประเภทพลังงาน…………………………………………………………………………………………………….
…-ติดตามมาตรการยกเลิกอุดหนุนแอลพีจีเพื่อลดราคาน้ํามันสําหรับประชาชน (การบริหารจัดการกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในระยะยาว)
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน……………กรม ...........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.....................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน .........................-............................ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-.......................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .......-..... ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนแหลงเงินสําหรับการอุดหนุน LPG
จากการใชเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนเงิน
งบประมาณและคาภาคหลวง
- ขอรับจัดสรรงบประมาณตั้งแตป ๒๕๕๕
เพื่ออุดหนุน LPG ภาคครัวเรือนและขนสง
- แกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
เพื่อใหกระทรวงพลังงาน สามารถนํารายได
สวนหนึ่งจากคาภาคหลวง ไวใชเปนเงินชดเชย
ภาระการอุดหนุนสวนตางราคา LPG

เปาหมาย
แกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ.
๒๕๑๔

ความกาวหนา
- : กําลังอยูระหวางดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

หมายเหตุ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ ……1.2.1(10).โครงการใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ……………………………………………………………………………….…
……- ติดตาม โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน………………………………………………………………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน....…กรม...........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
สงเสริมใหเกิดการ
เชื่อมโยงฐานขอมูล
สินเชื่อของสถาบัน
การเงิน สหกรณ
และองคกรการเงิน
ชุมชนที่เกี่ยวของ
โดยใชระบบ
ฐานขอมูลที่มีอยูของ
บริษัทขอมูลเครดิต
แหงชาติ

เปาหมาย
ความกาวหนา
สถาบันการเงินที่ - : บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติและสหกรณอยูระหวางดําเนินการ
ยังไมรวมในบริษัท จัดทําโครงการนํารอง
ขอมูลเครดิต
แหงชาติ มาจด
ทะเบียนเปน
สมาชิก เพื่อให
ไดรับขอมูลสินเชื่อ
เพิ่มเติมในการ
พิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ
โครงการสิ้นสุดระยะเวลา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …1.2.1(2) โครงการใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ…………………………………………………………………………………………..
....-โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี)้ …………………………………………………………………………………….......
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน……………กรม ...........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.....................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ............... 1,090,08๐,๐๐๐.................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-.......................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .......-..... ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
เปาหมาย
๑. เสนอโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาการเงิน โครงการผานการเห็นชอบโดย ครม.
ครัวเรือน (หมอหนี)้ ตอคณะรัฐมนตรี
๒. ตกลงรายละเอียดของแหลงเงินงบประมาณ
กับสํานักงบประมาณ
๓. ติดตามโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษา
เบิกจายเงินงบประมาณ วงเงิน
การเงินครัวเรือน (หมอหนี้)
๔๐๘.๖๖ ลานบาท

ความกาวหนา
 : คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและแนว
ทางการดําเนินงานโครงการหมอหนี้ เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๓

ปญหา/อุปสรรค

- : กระทรวงการคลังอยูระหวางหารือสํานัก
งบประมาณเพื่อตกลงในรายละเอียดของคาใชจาย
และแหลงเงินงบประมาณที่เหมาะสม

ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ผลิตหมอหนี้  : ณ 26 กันยายน ๒๕๕๔ ธ.ออมสินอบรมหมอ
จํานวน ๒๖,๐๐๐ คน ภายในเดือน หนี้ 75,638 คน ธ.ก.ส. อบรม 2,500 คน ซึ่งไดมี
การลงพื้นที่ใหคําปรึกษาแลว
มีนาคม ๒๕๕๔ และจํานวน
๖๒,๐๐๐ คน ภายในเดือน
ผูรับผิดชอบ
กรกฎาคม ๒๕๕๔
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ

ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

หมายเหตุ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …... 1.2.1(3) โครงการใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ……………………………………………..
........- โครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน…………………………………………………………………………………………….
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน……………กรม ...........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.....................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ...............-.................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-.......................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .......-..... ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ติดตามโครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน : สถาบัน
ลูกหนี้ทุกคนที่เขารวมโครงการ  : สถาบันการเงินไดแจกจายบัตรใหแก
การเงินทุกแหงที่เขารวมโครงการขึ้นทะเบียนหนี้ ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบระยะที่ ผูขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบเรียบรอยแลว
นอกระบบระยะที่ ๑ ออกบัตรวินัยดีมีวงเงิน
๑ ไดรับบัตรวินัยดีมีวงเงิน
ตั้งแต ธ.ค. ๒๕๕๓
ใหกับผูที่ไดรับสินเชื่อภายใตโครงการขึ้นทะเบียน
หนี้นอกระบบ

ปญหา/อุปสรรค
ธพว. และ ธอส.
ไมสามารถออกบัตร
วินัยดีมีวงเงินได
เนื่องจากระบบ IT
ของธนาคารไมรองรับ

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …1.2.1(4)โครงการใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ.........................................................................................
….. - ปรับปรุงพัฒนาโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ …………………………………………………………………………………….
….. - โครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒ …………………………………………………………………………………………………………..
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก…สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน……………กรม ...........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.....................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน .........................-............................ บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-.......................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ .......-..... ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
1 การปรับปรุงพัฒนาโครงการขึ้น
ทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ ๒
- สศค. รวมหารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และศูนยคอมพิวเตอร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อหาขอสรุปและแนวทางในการ
ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ 2

เปาหมาย
ไดขอสรุปของ
รูปแบบโครงการ
ขึ้นทะเบียนหนี้
นอกระบบ
ระยะที่ 2

ความกาวหนา
- : อยูระหวางการประชุมหารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(ธ.ออมสิน ธ.ก.ส. และศูนยคอมพิวเตอร สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนระยะๆ เพื่อ
กําหนดแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางธนาคาร
ดังกลาวกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากการขึ้นทะเบียนหนี้นอก
ระบบ ระยะที่ 2 จะมอบหมายให ศูนยคอมพิวเตอร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูดําเนินการแทน
กรมบัญชีกลาง
- : ประสานกับกรมสรรพากรเพื่อขอใหสรรพากรภาค 1 2 3
ชวยดําเนินการในการเปนประธานการเจรจาหนี้ แทน
กรมบัญชีกลาง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
- : อยูระหวางการเสนอรางแผนการดําเนินงานการแกไขปญหา
หนี้นอกระบบ ป 2554 ซึ่งไดกําหนดการเริ่มลงทะเบียนเปน
วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เพื่อกระทรวงการคลังพิจารณาให

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

กิจกรรม
2. โครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอก
ระบบ ระยะที่ 2 : ธ.ก.ส. และ
ธ.ออมสิน รับขึ้นทะเบียนหนี้นอก
ระบบ ระยะที่ 2 โดยมีเปาหมายที่
กลุมเกษตรกร และกลุมที่ไมใช
เกษตรกร รวมทั้งกลุมที่ไมเคยมาขึ้น
ทะเบียน และลูกหนี้ที่ขึ้นทะเบียน
ลูกหนี้นอกระบบ ระยะที่ 1 แต
เจรจาหนี้ไมสําเร็จ หรือถูกปฏิเสธ
การใหสินเชื่อ

เปาหมาย

ความเห็นชอบ

ความกาวหนา
X

ปญหา/อุปสรรค

ยกเลิกโครงการตามนโยบายรัฐบาล
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

หมายเหตุ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ ……1.2.1(5)โครงการใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ…………………………………………………………………………………
….. - ราง พรบ. ทวงถามหนี้อยางเปนธรรม ………………………………………………………………………………………………………………..
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักกฎหมาย..................... ……………กรม.......สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.............................................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
รางพระราชบัญญัติ
ทวงถามหนี้อยาง
เปนธรรม พ.ศ. ....

เปาหมาย

ความกาวหนา

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

 : คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑ ไดตรวจพิจารณารางฯ
มีผลบังคับใช
ตนป พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
- : อยูระหวางการจัดทําความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และสงใหกระทรวงการคลังยืนยันรางฯ ตอไป

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓๒๔
มือถือ : 081-๖๖๖-๔๔๘๘

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …1.2.1(7) โครงการใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ…………………………………………………………………………….……
…- สินเชื่อแท็กซี่ไทยเขมแข็ง………………………………………….…………………………………………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน.…………กรม...........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง..........
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
ติดตามการปลอย
สินเชื่อของสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวของ
(ธพว. ธอท. ธ.ก.ส.
และ ธ.กรุงไทย)
ใหแกผูประกอบ
อาชีพขับรถแท็กซี่
เพื่อใหผูขับไดเปน
เจาของรถ วงเงิน
สินเชื่อไมเกินรายละ
๘๐๐,๐๐๐ บาท

เปาหมาย
ปลอยสินเชื่อ
ใหแกผูประกอบ
อาชีพรถแท็กซี่
๒,๐๐๐ คน
วงเงิน ๑,๖๐๐
ลานบาท

ความกาวหนา
- : สถานะการปลอยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔
- ยื่นคําขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๒๔ สหกรณ และ ๖๓๖ รายบุคคล
เปนเงิน ๒,๓๓๔ ลานบาท
- อยูระหวางพิจารณาสินเชื่อ ๑ สหกรณ และ ๒๖๐ รายบุคคล
เปนเงิน ๓๑๗.๒๒ ลานบาท
- อนุมัติสินเชื่อแลว ๑๒ สหกรณ และ ๓๗๖ รายบุคคล เปนเงิน
๗๙๑ ลานบาท

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

โครงการสิ้นสุดระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …1.2.1(8) โครงการใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ……………………………………………………………………………….…………
…- สินเชื่อสูอาชีพไทยเขมแข็ง………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน…………กรม...........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง......
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
ติดตามการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงินที่
เกี่ยวของ (ธพว. ธอท.
ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน)
ในการปลอยสินเชื่อ
ใหแกผูประกอบอาชีพ
นอกระบบ (ผูขับรถ
แท็กซี่ จักยานยนต
รับจาง หาบเรแผงลอยที่
อยูในจุดผอนผันในเขต
กทม.) วงเงินสินเชื่อไม
เกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐
บาท

เปาหมาย
ปลอยสินเชื่อ
ไมนอยกวา
๓๕,๐๐๐ คน
วงเงิน ๓,๔๐๐
ลานบาท

ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
- : สถานการณปลอยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔
๑) สินเชื่อสูอาชีพ-แท็กซี่
- ยื่นคําขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๖๒๔ ราย เปนเงิน ๔๑.๘๓ ลานบาท
- อยูระหวางพิจารณาสินเชื่อ ๑๐๑ ราย เปนเงิน ๑๑.๗๕ ลานบาท
- อนุมัติสินเชื่อแลว ๔๗๔ ราย เปนเงิน ๒๘.๑๐ ลานบาท
๒) สินเชื่อวินเขมแข็ง
- ยื่นคําขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๑,๖๓๕ ราย เปนเงิน ๗๕.๕๐ ลานบาท
- อยูระหวางพิจารณาสินเชื่อ ๑๘๘ ราย เปนเงิน ๑๔.๘๖ ลานบาท
- อนุมัติสินเชื่อแลว ๑,๒๔๕ ราย เปนเงิน ๕๖.๐๘ ลานบาท
๓) สินเชื่อแมคาเขมแข็ง
- ยื่นคําขอสินเชื่อทั้งสิ้น ๑,๖๕๑ ราย เปนเงิน ๘๖.๕๕ ลานบาท
- อยูระหวางพิจารณาสินเชื่อ ๕๔๘ ราย เปนเงิน ๒๙.๓๑ ลานบาท
- อนุมัติสินเชื่อแลว ๙๔๖ ราย เปนเงิน ๕๐.๕๙ ลานบาท
ผูรับผิดชอบ
โครงการสิ้นสุดระยะเวลา
ชื่อ
ตําแหนง
โทรศัพท
มือถือ

หมายเหตุ

: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
: รอง ผอ. สศค.
: 02 2739020 ตอ 3305
: 081 822 9915

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …1.2.1(9) โครงการใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ………………………………………………………………………………..…
…- ใหความรูและพัฒนาอาชีพ…………………..………………………………………………………………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน......กรม........สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง....................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
สงเสริมใหสถาบันการเงินที่เขารวม
โครงการใหความรูและพัฒนา
อาชีพควบคูไปกับการใหสินเชื่อ
โดยการ
๑) การจัดทําคูมือเพื่อใหความรูแก
ผูขอสินเชื่อ
๒) อบรมใหความรูกอนใหสินเชื่อ
๓) ติดตามการทําบัญชีครัวเรือน
๔) ชวยเหลือและสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ

เปาหมาย
ผูข ออนุมัติสินเชื่อ
ทุกคนไดรับการ
อบรมความรู
ทางการจัดการเงิน
วินัยการเงิน และ
เศรษฐกิจพอเพียง

ความกาวหนา
- : สถาบันการเงินที่เกี่ยวของอยูระหวางวางระบบงาน

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

โครงการสิ้นสุดระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.กรรณิการ เอกเผาพันธุ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ 3305
มือถือ : 081 822 9915

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ …… 1.2.1 ใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ………การเขาถึงสินเชื่อรายยอย (Post Bank)
2. หนวยงาน สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2........ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ไดรับ....(ไมใชเงินงบประมาณ)........บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ...............................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
การจัดตั้งบริษัท - รมว. กค. ไดลงนามแตงตั้งกรรมการ บ. ลูก (Post Bank) แลว เมื่อวันที่
Post Bank
14 กุมภาพันธ 2554 และอยูระหวางการจัดตั้งบริษัท Post Bank
- ตอมามีกรรมการลาออก 1 ทาน ขณะนี้จึงอยูระหวางเสนอความ
เห็นชอบเพื่อแตงตั้งกรรมการทดแทน (กําลังอยูระหวางดําเนินการ)
- วันที่ 24 มีนาคม 2554 กค. ไดแตงตั้ง นางสาวจุฬารัตน สุธิธร ที่
ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง สศช. แทนกรรมการที่ลาออกแลว
- วันที่ 1 เมษายน 2554 นายทะเบียนไดดําเนินการรับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทฯ เรียบรอยแลว
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 นําเสนอแผนธุรกิจตอธนาคารแหง
ประเทศไทย และอยูระหวางการพิจารณา

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: น.ส. จุฑารสา กาญจนสาย

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
โทรศัพท : 02-2985880 ตอ 6612
มือถือ

: ……………………………………………………...

หมายเหตุ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ …1.2.2…การประกันภัยพืชผลจากภัยธรรมชาติ………………………………………………………………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายระบบการคุมครองผลประโยชนทางการเงิน...…กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง....
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน .......... 4,042,807,285................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
๑. จัดทํา บูรณาการและ
ติดตามประเมินผล
โครงการยุทธศาสตรชาติ
ในการพัฒนาการ
ประกันภัยพืชผล

เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ
เพื่อติดตามประเมินผลโครงการใหเปนไปตาม  : นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
ยุทธศาสตรตลอดจนสามารถวางแผนและ
1008/1282 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 และไดรับความเห็นชอบ
เตรียมการสําหรับยุทธศาสตรในระยะปาน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
กลางและยาว (ตั้งแตป ๒๕๕๕ เปนตนไป)

๒. โครงการศึกษาการรับ
ประกันภัยตอโดยรัฐ และ
การจัดการโครงสราง
องคกรภาครัฐที่เหมาะสม

เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่รวมทั้งโครงสราง
องคกรรัฐที่เหมาะสมในการรับประกันภัยตอ

 : นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
1008/1282 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล และไดรับ
ความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2554
จัดทําขอเสนอโครงการและขอเสนองบประมาณตอสํานัก
งบประมาณ ตามหนังสือเลขที่ กค 1008/1835 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2554 ขณะนี้ไดรับการอนุมัติงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณแลวจํานวน 2,166,000 บาท

-

-

กิจกรรม
๓. โครงการรับประกันภัย
สําหรับขาวฤดูการผลิตป
๒๕๕๔

เปาหมาย
เพื่อขยายการรับประกันภัยสําหรับขาว
ใหไดทั่วประเทศในปการเพาะปลูก ๒๕๕๔
และติดตามปญหาและอุปสรรค

ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ
 : นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
1008/1282 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
แผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล และไดรับ
ความเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2554 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
(1) คงมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยของรัฐในปจจุบัน
โดยเกษตรกรผูปลูกขาวไดรับเงินชวยเหลือในอัตรา 606 บาท ตอไร
(2) สรางระบบประกันภัยสําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
ใหไดรับความคุมครองเมื่อผลผลิตไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
รวม 2,006 บาท ตอไร
(3) สนับสนุนใหภาคเอกชนเปนผูรับประกันภัยในสวนที่เพิ่มเติม
จากมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยของรัฐ โดยใชเกณฑการ
ประเมินความเสียหายที่รัฐดําเนินการอยูในปจจุบัน
 : ไดนําเสนอความคืบหนาโครงการและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
ตอคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 1008/10325
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 และไดรับความเห็นชอบในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดยมีสาระสําคัญใน
3 ประเด็น ไดแก
(1) ให ธ.ก.ส เบิกเงินชดเชยสําหรับเงินที่ทดรองจายใหรัฐไปกอน
เพื่อการอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยแกเกษตรกรในสวนที่เกินกวา 60
บาทตอไร จากอัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ 129.47 บาทตอไร ตาม
จํานวนที่ ธ.ก.ส. จายจริงพรอมดวยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6
เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยใหญ (FDR) +
1 % ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ
(2) พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติดานเอกสารของ
หนวยงานภาครัฐและมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
จัดสงสําเนาแบบประมวลรวบรวมการชวยเหลือรายหมูบาน (กษ 02)
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปรับปรุง
แบบ กษ 02 ใหมีการระบุแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ไดรับความ
เสียหายและดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผูปลูกขาว (ทพศ. 1)
(3) รับทราบความคืบหนาการจัดทํากรมธรรมประกันภัยขาวนาป
ทั้งการคุมครอง การเอาประกันภัย การจายสินไหมทดแทนที่แบง
ออกเปน 2 ระยะ คือ 60 วันแรกนับจากวันเริ่มเพาะปลูก จํานวน
606 บาทตอไร และ วันที่ 61 ขึ้นไป จนถึงวันสุดทายกอนการเก็บ
เกี่ยว จํานวน 1,400 บาทตอไร
 : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมกับอีก 4 หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร และสมาคมวินาศภัย รวมกันจัดงานเปดตัว
โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2554 ในวันที่ 28 มิถุนายน
ณ พื้นที่เพาะปลูกขาว บริเวณวัดแปนทองโสภาราม เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการ ให
สาธารณชนไดรับทราบ รวมถึงไดมีการลงนามในบันทึกความเขา
ใจความรวมมือระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวม 5 หนวยงานในการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลให
ครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจหลักในอนาคต โดยมีปลัดกระทรวง
การคลังเปนประธานและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรวมเปน

กิจกรรม

เปาหมาย

๔. โครงการสรางความรู
ความเขาใจเรื่องประกันภัย
พืชผลใหกับเกษตรกรและ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการประกัน
ภัยพืชผลใหกับเกษตรกร กลุมเกษตรกร และ
สหกรณทางการเกษตร ตลอดจนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และรูปแบบกรม
ธรรมที่ขายอยูในปจจุบัน และที่จะดําเนินการ
ตอไป ใหสามารถเปนกลไกและพลังขับเคลื่อน
การประกันภัยพืชผลใหเกิดความสําเร็จ

ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ
สักขีพยานในพิธีเปดโครงการดังกลาว ทั้งนี้ จะเริ่มดําเนินการขาย
กรมธรรม โดยเกษตรกรในทุกภาคยกเวนภาคใต จะสามารถซื้อ
กรมธรรมประกันภัยขาวนาปไดที่สํานักงาน ธ.ก.ส. ที่ใหบริการในพื้นที่
ที่เกษตรกรมีแปลงเพาะปลูก ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งเปนการขยายระยะเวลาการขายจาก
เดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และสําหรับภาคใต
เกษตรกรจะสามารถซื้อกรมธรรมประกันภัยไดตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งภายหลังสิ้นสุดโครงการเมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีเกษตรกรเขารวมโครงการทั้งสิ้น
58,408 ราย คิดเปนพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 1,129,305 ไร และ
วงเงินที่ตองใชในการอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยรวม
77,854,434.76 บาท
 : จัดทําแผนการดําเนินงานในพื้นที่ 11 จังหวัดแลวเสร็จ โดยได
ดําเนินการสรางความรูความเขาใจไปแลวตั้วแตวันที่ 19 กรกฎาคม
ถึง 23 สิงหาคม 2554 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สระแกว เชียงราย พะเยา สุโขทัย อุดรธานี
ขอนแกน สงขลา และพัทลุง นอกจากนี้ไดดําเนินการบันทึกรายการ
เวทีชาวบานเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
จะแพรภาพทางสถานีโทรทัศน nbt ในวันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม
2554
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: น.ส.พนอศรี ถาวรเศรษฐ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓๑๗
มือถือ : 081-๖๖๖-๔๔๘๘

1.
2.
3.
4.

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554

ชื่อโครงการ 1.2.3 โครงการนําที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
หนวยงาน สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ
งบประมาณทีไ่ ดรบั 4,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงิน 10%)
งบประมาณที่เบิกจาย 5,928,700 บาท (เงินนอกงบประมาณ (เงิน 10%) = 4,861,000 บาท) (เงินงบประมาณ = 1,067,700 บาท)
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา

1. สํารวจที่ดนิ และหรือเจรจาทําความเขาใจกับราษฎร
2. จัดรูปและแบงแปลงที่ดิน
3. นําเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
4. ยื่นคําขอเชา (ในกรณีที่วาง/ทีม่ ีการบุกรุก
หรือจัดทําบันทึกขอตกลง MOU ในกรณี
ที่สวนราชการทําเอง)
5. จัดทําแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
*6. การมอบสัญญาเชา
- จังหวัดสกลนคร

ต.ค.–ธ.ค.53
ม.ค.–มี.ค.54
มี.ค.–พ.ค.54
ม.ค.–พ.ค. 54

 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว

มิ.ย.–ก.ย. 54

 : ดําเนินการเรียบรอยแลว

ม.ค. 54

- : กระทรวงการคลัง ไดมอบสัญญาเชาใหผเู ชาใน จ.สกลนคร จํานวน 200 ราย
เนื้อที่ประมาณ 718 ไร แลวเมื่อวันที่ 6 มี.ค.54

- จังหวัดนครราชสีมา

มี.ค. 54

- จังหวัดมหาสารคาม

ก.ย. 54

- : กระทรวงการคลัง ไดมอบสัญญาเชาใหผเู ชาใน จ.นครราชสีมา จํานวน 375 ราย
เนื้อที่ประมาณ 1,318 ไร แลว เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 54
- : กระทรวงการคลัง ไดมอบสัญญาเชาใหผเู ชาใน จ. มหาสารคาม จํานวน 300 ราย
เนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร แลว เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 54

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายชาญณัฎฐ แกวมณี
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
โทรศัพท : 0 2278 3481
โทรสาร : 0 2298 5484

ปญหา/
อุปสรรค
1.ไมไดรับความ
รวมมือ
เทาที่ควรจาก
สวนราชการ
ในการสงคืนที่
ราชพัสดุ
2.พื้นที่ที่สวน
ราชการสงคืน
มีสภาพ
ไมเหมาะสมที่
จะนํามา
บริหารจัดการ
เชน เปนพื้นที่
ปา ภูเขา
พื้นที่ที่มีการ
บุกรุก

หมายเหตุ
เปาหมายการ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย จํานวน
56,000 ไร
และเปาหมาย
โครงการ จํานวน
42,000 ไร
ใน 52 จังหวัด
ผลงาน ณ
21 ก.ย. 54
ดําเนินการ
จัดใหเชาแลว
รวม 4,816 ราย
เนื้อที่
52,131-0-37.90
ไร

กองแผนงาน 26/9/54

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
๑. ชื่อโครงการ ……1.3.1 รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. … ……………………………………………………………………………………
๒. หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายภาษี ..............................................กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง......................
๓. งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
๔. งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)
กิจกรรม
เปาหมาย
๑. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจพิจารณา การออกและบังคับใช
รางกฎหมาย
กฎหมายภายในป
๒. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียม
๒๕๕๗
ความพรอมดานกฎหมายระดับรอง
(เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ฯลฯ)
และดานอื่นๆ
๓. ประชาสัมพันธใหแกประชาชนและ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(จะเริ่มดําเนินการเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารางกฎหมายเสร็จสิ้นแลว)

ความกาวหนา
 : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมีหนังสือ
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจงยืนยันราง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ..... เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใตรัฐบาลชุดปจจุบันพิจารณา
ตอไปแลว

ปญหา/อุปสรรค
-

ผูรับผิดชอบ
ชือ่
: น.ส.จุฬารัตน สุธีธร
ตําแหนง : ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓02
มือถือ : 085-485-1679

หมายเหตุ
1. บันทึกสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค
1003/770
ลงวันที่ 8 กันยายน
2554
2. หนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่
กค 1003/15956
ลงวันที่ 19
กันยายน 2554

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558) เดือน กันยายน 2554
1. ชือ่ โครงการ 1.3.2(2) การจัดทําบัญชีราคาประเมินทีด่ ินเพื่อรองรับการปรับปรุงแกไขกฎหมายภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสราง
(2) การเตรียมความพรอมรองรับการประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสราง
2. หนวยงาน สํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
3. งบประมาณที่ไดรบั - บาท (อยูระหวางของบประมาณป 2555) 4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท
กิจกรรม
1. แผนการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดิน
รายแปลง

เปาหมาย
ป งปม. 55

2. ทบทวนราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลง
ทัว่ ประเทศ

ป งปม. 58

3. จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดิน
รายแปลง สําหรับรอบบัญชี ป 59-62

ป งปม. 58

ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายชูชีพ จิตรอําไพ
โทรศัพท : 0 2142 2411

ความกาวหนา

- : สํานักประเมินราคาทรัพยสินไดขอทบทวนการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.

2555 วงเงิน 170,490,912 บาท

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพยสิน
โทรสาร : 0 2143 8751 มือถือ : 081 829 5316

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558) เดือน กันยายน 2554

1. ชื่อโครงการ 1.3.2 การจัดทําบัญชีราคาประเมินทีด่ ินเพื่อรองรับการปรับปรุงแกไขกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(1) การจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย รอบบัญชีป พ.ศ. 2555-2558
2. หนวยงาน สํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
3. งบประมาณที่ไดรับ
64,254,594 บาท ( เงินงบประมาณ 37,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ (เงิน 10%) 27,254,594 )
4. งบประมาณทีเ่ บิกจาย 67,191,300 บาท ( เงินงบประมาณ 44,309,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ (เงิน 10%) 22,882,000 )

กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
1.กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน
พ.ย.53 –ส.ค. 54 - : ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที่ 6 - 7 คือ กําหนดกลุม ตลาดยอย (SMG) บันทึก ๑.ความไมสมบูรณของขอมูล
รายแปลง/รายบล็อก ตามขัน้ ตอนการ
ทะเบียนที่ดิน ขอมูลแผนที่
ราคาประเมินทีด่ นิ รหัสถนน รหัส SMG ลงฐานขอมูล และจัดพิมพรางบัญชีฯ และจัดทําราง
ปฏิบตั งิ าน
และขอมูลราคาซื้อขาย
รายงานการประเมินราคา โดยมีความกาวหนา ในการดําเนินงาน ณ 19 ก.ย. 54 คิดเปน
๒.บุคลากรมีจาํ นวนไมเพียงพอ
รอยละ 94.86
ไมเหมาะสมกับปริมาณงานที่
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจํา
ดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งขาด
เม.ย. – ก.ย. 54 - : จัดประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยประจําจังหวัดแลว ดังนี้
จังหวัด
ทักษะในการปฏิบัติงาน
- รายแปลง จํานวน 18 จังหวัด ประกอบดวย พังงา ภูเก็ต สมุทรสาคร ระยอง
ซึ่งปญหาดังกลาวหากยังไมได
นครนายก ชัยนาท สระบุรี ลําปาง อางทอง ชลบุรี สุรินทร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
รับการแกไขอาจสงผลใหการ
สมุทรปราการ ปทุมธานี สุราษฎรธานี เชียงใหม และกรุงเทพมหานคร (สาขา
จัดทําบัญชีกําหนดราคา
บางขุนเทียน บางเขน พระโขนง มีนบุรี และหนองจอก)
ประเมินทุนทรัพยรอบบัญชี
- รายบล็อก จํานวน 43 จังหวัด ประกอบดวย มุกดาหาร สุโขทัย อุตรดิตถ สิงหบุรี
ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
แมฮองสอน สมุทรสงคราม พิษณุโลก ระนอง อํานาจเจริญ ปราจีนบุรี แพร ตาก ลําพูน
ไมแลวเสร็จตามกําหนด
พังงา ภูเก็ต สระแกว สมุทรสาคร ตรัง ชุมพร จันทบุรี ยะลา พะเยา ปตตานี ลพบุรี
อุทยั ธานี นราธิวาส เพชรบูรณ พัทลุง สระบุรี ลําปาง มหาสารคาม ราชบุรี นครพนม
ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นาน ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา รอยเอ็ด ปทุมธานี บุรีรัมย เลย และ
ศรีสะเกษ
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
เรื่องที่นําเขาประชุมคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย

เม.ย. – ก.ย. 54

- : งดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย เนื่องจากระยะเวลาจํากัด และมีเรื่องที่ตองนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการเปนจํานวนมาก

หมายเหตุ
๑. ประสานกับหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ เชน
กรมทีด่ นิ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เปนตน เพื่อขอความ
อนุเคราะหขอมูลทะเบียน
ที่ดิน ขอมูลราคาซื้อขายและ
ขอมูลแผนที่
๒. ติดตามผลการปฏิบตั งิ านเปน
รายเดือน
๓. ใหคาํ แนะนําและสอนแนะ
งานเปนรายภาค (Coaching)
และแกไขปญหาในพื้นที่ที่คาด
วาจะมีความเสีย่ งในการจัดทํา
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย
๔. ประสานสํานักบริหารกลาง
เพื่อบรรจุ/แตงตั้งขาราชการ
ใหครบตามกรอบ/ อัตราที่
ไดรบั อนุมตั ิ
5. ติดตามและประสานงานกับ
จังหวัดเพื่อใหดําเนินการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
และคณะกรรมการกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยตาม
แผนที่กําหนด

-2(1) การจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย รอบบัญชีป พ.ศ. 2555-2558 (ตอ)
กิจกรรม
4. จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย

เปาหมาย
เม.ย. – ก.ย. 54

5. จัดทําประกาศจังหวัด/เสนอผูวา
ราชการจังหวัดลงนามในบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยทด่ี ิน

ต.ค.– ธ.ค. 54

ความกาวหนา
- : คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดนิ แลว
ดังนี้
รายแปลง จํานวน 10 จังหวัด ไดแก
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขาบางขุนเทียน บางเขน พระโขนง มีนบุรี
หนองจอก ) จังหวัดสระบุรี นครนายก ระยอง ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต ลําปาง ชัยนาท เชียงราย
รายบล็อก จํานวน 13 จังหวัด ไดแก มุกดาหาร สุโขทัย แมฮอ งสอน ตาก ลําพูน
ภูเก็ต ยะลา พะเยา ปตตานี อุทัยธานี พัทลุง สระบุรี อางทอง

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

-
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