แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 3.1.2 บริหารทรัพยสินของรัฐและทรัพยากรของประเทศ…… (1) การปรับปรุงการใชประโยชนทาเรือกรุงเทพ
2. หนวยงาน สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1........ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ไดรับ....(ไมใชเงินงบประมาณ)........บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ...............................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
นําเสนอแนวทาง - : สคร. ไดดําเนินการนําเสนอแนวทางการพัฒนาทาเรือกรุงเทพตอ
การพัฒนาทาเรือ รมว. กค. เพื่อใหความเห็นชอบในหลักการเบื้องตน เมื่อวันที่ 8
กรุงเทพตอ
มีนาคม 2554
คณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา
ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นายภูมศิ ักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
โทรศัพท : 02-2985880 ตอ 6713
มือถือ

: ……………………………………………………...

หมายเหตุ

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

1. ชื่อโครงการ 3.1.2(2) บริหารทรัพยสินเพื่อสรางรายไดและมูลคาเพิ่ม
(2) โครงการกอสรางศูนยประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต
2. หนวยงาน สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุ 2 กรมธนารักษ
3. งบประมาณทีไ่ ดรบั
2,600,000,000 บาท (เงินโครงการภายใตแผนปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง 2555) งบประมาณทีเ่ บิกจาย
กิจกรรม

1. จางศึกษา EIA เบือ้ งตน

2. กําหนด TOR และขออนุมัติจัดจางที่ปรึกษาบริหารโครงการและศึกษา
ดานธุรกิจ
3. ดําเนินการจัดจางและลงนามในสัญญาจางทีป่ รึกษา 2 สัญญา
3.1 จางทีป่ รึกษาบริหารโครงการ
- จัดทํา TOR จางออกแบบ Detail Design, ประมูลหาผูก อ สราง
(3 เดือน) ศึกษา EIA (5 เดือน)

เปาหมาย
ต.ค. 53

เผยแพร TOR
13-16 ธ.ค.53
ภายใน ธ.ค. 53
ม.ค. 54 – พ.ค.57

3.2 จางที่ปรึกษาดานธุรกิจ
- ศึกษาดานธุรกิจ การตลาดรูปแบบความเหมาะสมโครงการฯ
(6 เดือน) และกํากับการออกแบบ (9 เดือน)

ม.ค. – พ.ย.54

4. จางออกแบบและควบคุมงานกอสราง / ลงนามจาง Detail Design

เม.ย.– ธ.ค. 54

ความกาวหนา

55,085,000 บาท

: ดําเนินการเรียบรอยแลว ซึ่ง สผ. ไดพจิ ารณาใหปรับแกรายงานฯ
โดยบริษทั ไท-ไท วิศวกร จํากัด ไดแกไขและจัดสงให สผ. แลว
โดย สผ. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 54
: ดําเนินการเรียบรอยแลว
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว ลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.53
ไดผูรับจางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด
รวมกับกลุมบริษัทที่ปรึกษา (สงงวดงานที่ 8 ประจําเดือน
ส.ค. 54 ) ซึ่งคณะกรรมการไดตรวจการจางแลว
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว ลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 53 ไดผูรับ
จางบริษทั แมเนจเมนท โซลูชน่ั อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด และบริษัท เอที
ที คอนซัลแตนท จํากัด (สงงวดงานที่ 5 รายงานฉบับสมบูรณ) ขณะนี้อยู
ระหวางการปรับแกไขรายละเอียดใหสมบูรณ
 : ดําเนินการเรียบรอยแลว ลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 54 ได
ผูรับจางกลุมนิติบุคคล KAED 103 ประกอบดวย บริษัท 7 บริษัท ขณะนี้
อยูระหวางการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) มี
กําหนดเวลา 120 วัน (เริ่ม 29 เม.ย. 54)

6. เปดประมูลหาผูร บั เหมากอสรางตามระเบียบพัสดุ
ม.ค.55
7. ลงนามในสัญญากอสราง/เริ่มกอสราง/ควบคุมงาน/กอสรางแลวเสร็จ
ม.ค.55– พ.ค.57
ผูรบั ผิดชอบ : ชื่อ : นายพิทกั ษ ดิเรกสุนทร ตําแหนง : ผูอ าํ นวยการสํานักบริหารทีร่ าชพัสดุ 2 โทรศัพท : 0 2270 1898 โทรสาร : 0 2270 1890

ปญหา/
อุปสรรค
สผ. เห็นวา
พื้นที่
ไมเหมาะสม
และไมคุมคา
การลงทุน

หมายเหตุ
-

ดําเนินการตาม
ขอบเขตงาน /
คณะกรรมการตรวจ
การจางแลว
ดําเนินการตาม
ขอบเขตงาน /
คณะกรรมการให
ปรับแกไขรายงาน
งวดที่ 5
ผูออกแบบฯ สงงาน
งวดสุดทายแลว
อยูระหวาง
คณะกรรมการ
ตรวจการจาง

กองแผนงาน 26/9/54

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 3.1.3 บริหารทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ…… - บริหารหลักทรัพยที่รัฐถือในเชิงรุก
2. หนวยงาน สํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ........ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ไดรับ....(ไมใชเงินงบประมาณ)........บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ...............................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปรับปรุงมติ ครม.
นําเสนอ
เกี่ยวกับการจําหนาย คณะรัฐมนตรี
หลักทรัพยของรัฐที่ เพือ่ พิจารณา
ไดมาโดยนิติเหตุ

- คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 อนุมัติในหลักการใหจําหนายหลักทรัพยที่
ได มาโดยนิติเหตุ
- ปจจุบัน อยูร ะหวางการพิจ ารณาจัดหาที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะหแนวทางการบริห าร
จัดการ รวมทั้งประเมินมูล คาและชองทางการจําหนายหลักทรัพยดังกลาว

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: ...................................................

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ
โทรศัพท : 02-2985880 ตอ 6708
มือถือ

: ……………………………………………………...

ปญหา/
อุปสรรค

หมายเหตุ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 3.1.3(2) บริหารทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจอยางมีประสิทธิภาพ…… - ราง พรบ. การกํากับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ
2. หนวยงาน ผอ.สํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ........ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. งบประมาณที่ไดรับ....(ไมใชเงินงบประมาณ)........บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ...............................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
รมว. กค. ใหความ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ใหกระทรวงการคลัง
รับรางกฎหมายดังกลาวกลับมาทบทวนในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป อาทิ อํานาจ
เห็นชอบเสนอ
หนาทีข่ องคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนตน
ครม. ภายในเดือน
ก.พ. 54

ผูรับผิดชอบ (ระดับ ผอ.กลุม/สํานัก)
ชื่อ : นางญาใจ พัฒนสุขวสันต
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
โทรศัพท : ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๙ ตอ ๖๖๑๘
มือถือ : ๐๘๑-๘๑๕-๓๕๔

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 3.2.1 (1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินคงคลัง/หนี้สาธารณะ
- บริหารจัดการระดับผลตอบแทนของเงินคงคลัง
(1) ควบคุมระดับเงินคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม/การนําเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อใหไดผลตอบแทน/การปรับระดับการออกตั๋วเงินคงคลังเพื่อใชในการ
บริหารเงินสด
2. หนวยงาน สํานักจัดการหนี้ 1 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ไดรับ.....................-..............................บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ...............-................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
กําหนดแนวทางการ 1. ควบคุมระดับเงินคง
บริหารจัดการระดับ คลังใหอยูในระดับที่
และผลตอบแทนเงิน เหมาะสม
คงคลัง
2. การปรับระดับการ
ออกตั๋วเงินคลังเพื่อใช
ในการบริหารเงินสด

ความกาวหนา
ปรับแผนการกูเงินใหสอดคลองกับความตองการใชเงินของรัฐบาล
โดยไดปรับระดับเงินคงคลังใหเหลือเพียงพอสําหรับรองรับการใช
เงินของรัฐบาลแลวตั้งแตในภายในไตรมาส 2

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

สบน. วางแผนการบริหารเงินสด โดยการปรับโครงสรางหนี้ตั๋วเงิน
คลัง ภายใตวัตถุประสงคการบริหารเงินสด จํานวน 80,000 ลาน
บาท และดําเนินการออกตั๋วเงินคลังภายใตวงเงินกูเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลอีก จํานวน 100,000 ลานบาท เพื่อใหสามารถใชเปน

-

-

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา
เครื่องมือรองรับการบริหารเงินสดและปรับระดับเงินคงคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 180,000 ลานบาท

3. การนําเงินคงคลังไป - สบน. ไดประสานเปนการภายในกับกรมบัญชีกลาง ประเด็น
บริหารจัดการเพื่อให การแกไขพระราชบัญญัติเงินคงคลังแลว และไดรายงานเกี่ยวกับ
ไดผลตอบแทน
การกําหนดแนวทางนําเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อใหได
ผลตอบแทนตอกระทรวงการคลังแลว
- กรมบัญชีกลางอยูระหวางศึกษาการแกไขกฎหมาย
ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ

: นายวิสทุ ธิ์ จันมณี

ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักจัดการหนี้ 1
โทรศัพท : 02-265-8050 ตอ 5300

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

-

-

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : 3.2.1 (1.2) โครงการบริหารจัดการระดับและผลตอบแทนเงินคงคลัง
2. หนวยงาน : สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
-

เปาหมาย
ในสวนของกรมบัญชีกลาง
หากจะใหนําเงินคงคลังไป
หาผลประโยชน จะตองมี
การดําเนินงานดังนี้
1. แกไขกฎหมายการคลัง
ที่เกี่ยวของ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ คือ สํานัก
กฎหมาย
2. การบริหารเงินคงคลังที่
จะนําไปหาผลประโยชน
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ
สํานักการเงินการคลัง
3. ปรับปรุงระบบ GFMIS
รองรับการบริหารเงิน
คงคลังไปหาผลประโยชน
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ

ความกาวหนา
การหาผลตอบแทนจากเงินคงคลัง
การดําเนินงานตอไปจะตองไดรับนโยบายจาก
กระทรวงการคลังวาจะใหมีการนําเงินคงคลังไปหา
ผลประโยชนหรือไม โดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได
สรุปแนวทางที่เหมาะสมในการนําเงินคงคลังไปบริหารจัดการ
เพื่อใหไดผลตอบแทนฯ นําเสนอกระทรวงการคลังตาม
หนังสือสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดวนมาก ที่ กค
0903/1042 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ทีแ่ นบ และจาก
การตรวจสอบทะเบียนรับหนังสือของหนาหองทานรองปลัด
กระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
ปรากฏวา เรื่องดังกลาวไดมีการนําเสนอปลัด
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

สํานักกํากับและพัฒนา
ระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส
4. การบันทึกบัญชี
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ
สํานักมาตรฐานดานการ
บัญชีภาครัฐ

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นางสาวปทุมมาลย ไมเรียง
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักการเงินการคลัง
โทรศัพท : 0-2127-7124
มือถือ : 089-203-1892

แบบฟอรมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิ านกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
ไตรมาสที่ 4 เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ 3.2.1(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินคงคลัง/หนี้สาธารณะ
- บริหารจัดการหนี้ FIDF กําหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้ FIDF
2. หนวยงาน สํานักจัดการหนี้ 1 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3. งบประมาณที่ไดรับ...................-................................บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย ............-...................บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
กําหนดแนวทางการ กําหนดแนวทางการ
- สศค. ไดทําการศึกษาแนวทางการแกไขปญหาหนี้ FIDF ทุก
บริหารจัดการหนี้
บริหารจัดการหนี้ FIDF แนวทางตามดําริของปลัดกระทรวงการคลัง และนําเสนอ
FIDF
เพื่อลดตนเงินและ
แนวทางการแกไขปญหาหนี้ FIDF ดังกลาวตอปลัด
ภาระดอกเบี้ย FIDF 1
กระทรวงการคลังแลว
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่งการให สศค. และ สวค.
และ FIDF 3
ศึกษาแนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาหนี้
FIDF
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ : นายวิสุทธิ์ จันมณี
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักจัดการหนี้ 1
โทรศัพท : 02-265-8050 ตอ 5300

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
.-

. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยแนวทางจํากัดคาใชจายเพือ่ สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ
2. หนวยงาน : สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
TDRI ไดสงรายงานฉบับสมบูรณและคณะกรรมการ
1. ทบทวนวรรณกรรม ประมวลผลการศึกษา
สัญญากําหนดสงมอบ
2. วิเคราะหฐานขอมูล แลวเสร็จในเดือนเมษายน ตรวจรับไดพิจารณาตรวจรับเรียบรอยแลว และอยูระหวาง งานภายใน 240 วัน
การประมวลผลการศึกษาเสนอตอผูบริหาร ซึ่งคาดวา
ทุติยภูมิ
นับแตวันลงนามใน
2554
จะสามารถเสนอไดภายในเดือนกันยายน 2554 จากผล
3. สํารวจขอมูล
สัญญา ซึ่งระยะเวลา
การศึ
ก
ษาสามารถสรุ
ป
ได
ด
ั
ง
นี
้
4. ประมวล และ
จะสิ้นสุดลงเดือน
1.
การบริ
ห
ารจั
ด
การด
า
นผู
ใ

ห
บ
ริ
ก
าร
สรุปผลการศึกษา
พฤษภาคม 2554
การรักษาพยาบาลผูปวยโรคเรื้อรังยังไมไดรับการดูแล แตเนื่องจาก
ที่ตอเนื่อง ครบถวน หรือเหมาะสมตามแนวทางเวชปฏิบัติ กระทรวงการคลังมี
ประกอบกับผูปวยมีพฤติกรรมการไปใชบริการที่โรงพยาบาล นโยบายใหกําหนด
หลายแหง ทําใหเกิดคาใชจายเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก จึงควรมี
แผนปฏิบัติงาน
การพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง เพื่อยกระดับ
ใหแลวเสร็จภายใน
คุณภาพการดูแลสุขภาพ และลดคาใชจายในการ
เดือนเมษายน 2554
รักษาพยาบาลในสวนที่สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงได
เร็วกวาระยะเวลา
โดยใหผูปวยลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลเพื่อเปน
โรงพยาบาลประจําตัว และกําหนดหลักเกณฑองคประกอบ ตามสัญญา จึงทําให
การใหบริการและเงื่อนไขการเบิกจาย เพื่อสงเสริมการเขาถึง เปนโครงการที่
ดําเนินการชากวาแผน
การรักษาและการบริการที่จําเปนตามขอบงชี้ รวมทั้ง
ที่กําหนด
สรางเสริมการดูแลตนเอง
2. การบริหารจัดการในดานผูมีสิทธิใชบริการ
2.1 ปญหาคารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเกิดจาก

หมายเหตุ
-

พฤติกรรม Moral Hazard ของผูมีสิทธิ (ผูปวยนอก) ที่ไมมี
สวนรับผิดชอบคาใชจาย ทําใหมีการเรียกรองการรักษา
ที่เกินจําเปนและสงผลใหคาใชจายในการรักษาพยาบาล
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น จะตองใหผูใชบริการ
มีสวนรวมหรือรูสึกมีสวนไดสวนเสียกับการตัดสินใจ
รักษาพยาบาล
2.2 การนําระบบ Medisave ของประเทศสิงคโปร
มาประยุกตใชกับระบบสวัสดิการฯ จะชวยใหขาราชการ
คํานึงถึงคาใชจายในการรักษาพยาบาล แตเนื่องจาก
Medisave เปนเพียงบัญชีเงินออมสําหรับใชในการ
รักษาพยาบาลตนเอง และบุคคลในครอบครัว และเงินที่ออม
เขาบัญชีมีการกําหนดเพดานเงินสะสม จึงอาจไมเพียงพอ
ในการรักษาสําหรับขาราชการที่มีเงินเดือนต่ํา ดังนั้น ควรนํา
ขอดีของระบบมาใชรวมกับการประกันลักษณะอื่นดวย
3. เห็นควรปฏิรูปสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
โดยใหเปลี่ยนแปลงรูปแบบสวัสดิการเฉพาะกรณีผูปวยนอก
สวนผูปวยในยังคงเปนเชนเดิม ดังนี้
รูปแบบที่ 1
- วิธีที่ 1 ใหขาราชการทุกคนไดรับสิทธิรักษาพยาบาล
เชนเดียวกับหลักประกันสุขภาพถวนหนา(UC) โดย
เหมาจายรายหัวเทากับประชาชนทั่วไป
- วิธีที่ 2 เหมาจายรายหัว ในอัตรารอยละ 40 ของ UC
สําหรับผูปวยนอก สวนผูปวยในใชสิทธิเหมือนเดิม
แตกําหนด global budget ไว
รูปแบบที่ 2
ซื้อประกันสุขภาพจากเอกชน โดยคาเบี้ยประกัน
คํานวณจากตนทุนคารักษาพยาบาลตามโรคและกลุมอายุ x
ความนาจะเปนในการเจ็บปวยและการรับการรักษาพยาบาล
ซึ่งไดเพดานเบีย้ ประกัน ดังนี้

- อายุ 0 - 30 ป
750 บาท/หัว/ป
- อายุ 31 – 60 ป 4,664 บาท/หัว/ป
- อายุ 60 ปขึ้นไป 17,622 บาท/หัว/ป
รูปแบบที่ 3
1. เหมาจายรายหัวเชนเดียวกับ UC
2. กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคารักษาพยาบาล
โรคเรื้อรัง (โดยใหลงทะเบียนเขารับการรักษาไดเพียงหนึ่ง
โรงพยาบาลและจายตามเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด)
และคาคลอดบุตร
3. กําหนดใหมี Medical Saving Account : MSA
เพื่อสรางแรงจูงใจในการรักษาสุขภาพตัวเอง โดยรัฐจะนํา
คาใชจายที่ประหยัดไดมาจัดสรรเปนเงินออมใหแก
ขาราชการในอัตราสวนเทากันทุกคน
รูปแบบที่ 4
1. ใหไดรับสิทธิสวัสดิการเชนเดิม แตควบคุมการ
เบิกจายคายานอกบัญชียาหลักแหงชาติทั้งหมด
2. กําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคารักษาพยาบาล
โรคเรื้อรัง (โดยใหลงทะเบียนเขารับการรักษาไดเพียงหนึ่ง
โรงพยาบาล และจายตามเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด)
รูปแบบที่ 5
1. ขาราชการเกาไดรับตามรูปแบบที่ 4
2. ขาราชการใหมใชสิทธิ UC และรัฐชดเชยใหมีเงินออม
MSA ซึ่งคาดวาประมาณเดือนละ 746 บาท

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ
โทรศัพท : 0-2127-7136
มือถือ : 081-939-0869

.ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : 3.2.2 (2.1)โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปองคกรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
2. หนวยงาน : สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ประมวลผลการศึกษา
1. ทบทวน
แลวเสร็จในเดือนเมษายน
วรรณกรรม
2. ศึกษารูปแบบ 2554
และโครงสรางของ
องคกร
3. สํารวจขอมูล
4. ประมวล และ
สรุปผลการศึกษา

ความกาวหนา
TDRI ไดปรับปรุงแกไขเนื้อหาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการตรวจรับ และสงรายงานฉบับสมบูรณ
ใหกรมบัญชีกลางแลว ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา
ตรวจรับ และประมวลผลการศึกษาตอผูบริหาร ซึ่งคาดวา
จะสามารถดําเนินการแลวเสร็จไดภายในเดือนกันยายน
2554 จากผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ระบบประกันสุขภาพของประเทศ
ระบบประกันสุขภาพของตางประเทศ มักจะอยูในการ
ควบคุมดูแลของหนวยงานเดียว ซึ่งแตกตางจากระบบประกัน
สุขภาพของไทย นอกจากนั้น การบริหารจัดการระบบประกัน
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีหนวยงาน
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
ซึ่งปจจุบันระบบประกันสุขภาพของไทยทั้งสามระบบ
ยังมีการตรวจสอบที่ไมเต็มประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดตั้ง
หนวยงานกลาง เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบประกันสุขภาพของรัฐทั้งสามระบบ ซึ่งจะชวยประหยัด
คาใชจายใหแกรัฐ และประหยัดทรัพยากรแพทยที่จะตองเขา
มาทําหนาที่ในการทํา Clinical audit

ปญหา/อุปสรรค
สัญญากําหนดสงมอบ
งานภายใน 240 วัน
นับแตวันลงนามใน
สัญญา ซึ่งระยะเวลา
จะสิ้นสุดลงเดือน
พฤษภาคม 2554
แตเนื่องจาก
กระทรวงการคลังมี
นโยบายใหกําหนด
แผนปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2554
เร็วกวาระยะเวลา
ตามสัญญา จึงทําให
เปนโครงการที่
ดําเนินการชากวาแผน
ที่กําหนด

หมายเหตุ
-

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา
2. การบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการของกรมบัญชีกลาง
2.1 ภารกิจสวนหนึ่งของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการเปนงานทางดานเทคนิคและวิชาการทางดาน
การแพทย ซึ่งกรมบัญชีกลางไมมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในดานดังกลาว ทําใหตองมีการวาจาง
หนวยงานภายนอกเขามาดําเนินการแทน หรือแตงตั้ง
คณะกรรมการเขามาเพื่อใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ
กําหนดสิทธิประโยชนตางๆ ดังนั้น การกําหนดโครงสราง
และกรอบภารกิจเพื่อใหการบริหารจัดการระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงตอง
เปนไปโดยสอดคลองกับภารกิจหนาที่หลักและความพรอม
ของบุคลากรที่มีอยู
2.2 การสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานทางดานเทคนิค
และวิชาการทางดานแพทย มีขอจํากัดทั้งดานผลตอบแทน
ความตอเนื่องของหนาที่การทํางาน และความกาวหนา
ในสายงาน ดังนั้น ระยะสัน้ เห็นควรใหจางที่ปรึกษา/
ผูเชี่ยวชาญเปนรายป หรือจางพนักงานงานราชการ ระยะยาว
เห็นควรใหโอนยายภารกิจในการกํากับดูแลระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ ไปจัดตั้งเปนองคการมหาชน
ภายใตกํากับของกระทรวงการคลัง
2.3 ใหมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อให
กรมบัญชีกลางมีอํานาจกําหนดบทลงโทษปรับทางปกครอง
สําหรับสถานพยาบาลที่มีการเบิกจายผิดพลาด เนื่องจาก
ความไรประสิทธิภาพที่มิใชกรณีการทุจริต

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
-

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา
2.4 มีการใชจายคารักษาพยาบาลมากกวางบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร จึงเสนอแนวทางในการสรางความ
รับผิดชอบ (accountability) ตอการบริหารจัดการระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่อจะชวยสรางแรงจูงใจใหรัฐ
ตองรับผิดชอบตอคาใชจายของระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ ดังนี้
(1) กําหนดเพดานงบประมาณสําหรับระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการในแตละป หากมีการ
เบิกจายเกินเพดานงบประมาณ กรมบัญชีกลางจะตอง
กําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมในการลดคาใชจายใหอยู
ในวงเงินดังกลาว
(2) กําหนดเหมาจายรายกลุมโรคสําหรับผูปวยนอก
(3) กําหนดสวนตางของกําไรและตนทุนคายาของ
โรงพยาบาลในอัตราของคายาที่มรี าคาถูกทีส่ ดุ
(4) กรมบัญชีกลางตองวาจางหนวยงานภายนอก
ในการตรวจสอบการเบิกจายคารักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ
แหงชาติกําหนด รวมทั้งประเมินผลงานของกรมบัญชีกลาง
ในการดําเนินมาตรการกํากับดูแลและควบคุมการเบิกจาย
ใหมปี ระสิทธิภาพในรายป และเสนอแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ
โทรศัพท : 0-2127-7136
มือถือ : 081-939-0869

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ
-

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : 3.2.2(2.1)โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณ
2. หนวยงาน : สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
เสนอรางแผน
อยูระหวางนํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ที่ผานมา ยังพบปญหา
1. รวบรวมและศึกษา
ยุทธศาสตรฯ ตอกระทรวง บริหารเงินนอกงบประมาณใหธนาคารโลก (World Bank) ความไมชัดเจน ใน
ขอมูลเกี่ยวกับระบบ
การคลังในเดือนกุมภาพันธ รวมพิจารณาใหความเห็นในภาพรวมเพื่อความเหมาะสม
ขอบเขตการดําเนินการ
เงินนอกงบประมาณ
2554
มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการดําเนินการ
2. วิเคราะห และ
ตามแผนยุทธศาสตร
จัดเตรียมรางแผน
พบวา
มีสวน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เกี่ยวของกับ หลาย
ระบบบริหารเงินนอก
หนวยงาน
ทั้ง
งบประมาณ
ภายในและภายนอก
3. เสนอรางแผน
กรมบัญชีกลาง สํานัก
ยุทธศาสตรฯ
กํากับและพัฒนาระบบ
ตอกรมบัญชีกลาง/
เงินนอกงบประมาณ
กระทรวงการคลัง/
จึงมีความจําเปนตอง
คณะรัฐมนตรี
สรางความชัดเจนใน
4. จัดเตรียม
ประเด็นที่เกี่ยวของ
รายละเอียดรองรับ
กอนการจัดทํา
การดําเนินการตามแผน
รายละเอียดของ
ยุทธศาสตรฯ
ประเด็นยุทธศาสตร
ตอไป เชน การขอหารือ
สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ
-

เรื่องการประเมินผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานรัฐที่ตอง
จัดทํารายงานตาม
มาตรา 170 ของ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฯ
เปนตน
ปจจุบันสํานักกํากับ
และพัฒนาระบบ
เงินนอกงบประมาณ
ไดนํารางแผน
ยุทธศาสตรฯ ให
ธนาคารโลก (World
Bank) รวมพิจารณา
ใหความเห็นในภาพรวม
เพื่อความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู
ระหวางการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นายพชร อนันตศิลป
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
โทรศัพท : 0-2127-7434
มือถือ : 089-814-2000

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : 3.2.2(1.3)โครงการวิจัยเรื่องระบบอางอิงของยา
2. หนวยงาน : สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
1. ดําเนินการจัดจาง
ประมวลผลการศึกษา
2. ศึกษารวบรวม
แลวเสร็จในเดือนเมษายน
ขอมูล
2554
3. จัดประชุม
ผูมีสวนไดสวนเสีย
4. ประมวล และ
สรุปผลการศึกษา

ความกาวหนา
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ไ ด แ ต ง ตั ง้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ า ง ที ่
ปรึกษา เพือ่ ดําเนินการจางทีป่ รึกษาโดยวิธีตกลงแลว แต
เนื่องจากกรณีนี้เปนการจางที่ปรึกษาที่มีคาจางเกิน 2 ลาน
บาท ทํ าใหตอ งไดรับ อนุมัติจ ากคณะกรรมการวาด ว ยการ
พัสดุ (กวพ.) กอนการจาง ซึ่งขณะนี้ กวพ. ไดพิจารณาอนุมัติ
แลว
และคณะกรรมการจางที่ปรึกษาไดพิจารณาการจัด
จาง แลวเสร็จ เสนอสํานักเลขานุการการม เพื่อดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คาดวาจะดําเนินการจางไดภายในเดือนกันยายน 2554

ปญหา/อุปสรรค
1. มาตรการควบคุม
การเบิกคายาเกิดขอ
โตแยงจากผูมีสวนได
สวนเสียเปนอยางมาก
จึงตองทําการศึกษา
ขอมูลใหรอบคอบ
มากยิ่งขึ้น
2. มีการจางที่ปรึกษา
ลาชา
3. รัฐมนตรีฯ ไดมี
นโยบายใหกรมฯ
ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบวิธีการจาย
คารักษาพยาบาลผูปวย
นอก (Case Mix)
เพิ่มเติม

หมายเหตุ
1. ขอปรับแผนเสนอ
รองอธิบดีฯ เพื่อไป
ดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2555 เพื่อ
ทําการศึกษา วิเคราะห
ใหรอบคอบยิ่งขึ้น
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
ตอกรมฯ หรือเกิดผล
กระทบนอยที่สุด และ
เพื่อใหสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล
2. จากปญหาอุปสรรค
ขอ 3 จึงเห็นควรนํา
โครงการ Case Mix มา
ดําเนินการควบคูกับ
โครงการวิจัยเรื่องระบบ
อางอิงของยาไปดวยกัน
ในปงบประมาณ พ.ศ.

2555

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นางสาวสุวิภา สุขวณิชนันท
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ
โทรศัพท : 0-2127-7136
มือถือ : 081-939-0869

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : 3.2.2(2.2)โครงการวิเคราะหรายงานการรับและการใชจายเงินรายไดที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามมาตรา 170 แหงรัฐธรรมนูญฯ
2. หนวยงาน : สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
1. แจงหนวยงาน
ของรัฐยืนยันความถูกตอง
ของรายงานตาม ม. 170
ของรัฐธรรมนูญฯ
ตามรูปแบบของ
กระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง)
2. รวบรวมรายงานฯ
3. วิเคราะห และ
ประมวลผลขอมูล
ทางการเงินจากรายงานฯ
4. เสนอรายงานฯ
ตอกระทรวงการคลัง/
คณะรัฐมนตรี และ
สภาผูแทนราษฎรฯ

เปาหมาย
เสนอรายงานฯ
ตอกระทรวงการคลัง/
คณะรัฐมนตรี และสภา
ผูแทนราษฎรฯ ในเดือน
กุมภาพันธ 2554

ความกาวหนา
นําเสนอรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ตอ
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล กระทรวงการคลัง
จึงขอใหกรมบัญชีกลางรับเรื่องคืนกลับมา และ
กรมบัญชีกลาง ไดนําเสนอผูบริหารกระทรวงการคลังแลว
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554

ปญหา/อุปสรรค
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาฯ ไดแจงผล
การหารือ เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2554 วาตอง
รวมหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจไวใน
รายงานฯ มาตรา 170
แหงรัฐธรรมนูญฯ ดวย
และไดนําเสนอ
กระทรวงการคลังแลว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2554 และเนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนรัฐบาล
กระทรวงการคลังจึงได
สงเรื่องคืนกรมบัญชีกลาง
ซึ่งขณะนี้ไดนําเสนอ
กระทรวงการคลัง
อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2554

หมายเหตุ
-

ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นายพชร อนันตศิลป
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
โทรศัพท : 0-2127-7434
มือถือ : 089-814-2000

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : 3.2.2(3.1)โครงการบริหารคาใชจายเงินเดือน
2. หนวยงาน : สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
ความกาวหนา
ปญหา/อุปสรรค
1. รวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูล
ดําเนินโครงการแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2554
ที่เกี่ยวของกับการจาย ในเบื้องตนแลวเสร็จ
ในเดือนมกราคม 2554
เงินเดือนจากเงิน
งบประมาณของหนวยงาน
ของรัฐ ยกเวนรัฐวิสาหกิจ
และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. รวบรวมขอมูล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเตรียมสราง
ฐานขอมูลเงินเดือน
3. วิเคราะหรายจาย
เกี่ยวกับเงินเดือนของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
แตละประเภทในภาพรวม
4. จัดทําสรุปผล
การรวบรวมขอมูล และ
เสนอแนวทาง/มาตรการ
เกี่ยวกับการควบคุม
คาใชจายเงินเดือน
ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นางสาวปทุมมาลย ไมเรียง
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักการเงินการคลัง

หมายเหตุ
-

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ :3.2.2(4.1) โครงการบริหารคาใชจายในการเดินทาง
2. หนวยงาน : สํานักกฎหมายรวมกับสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
1. ศึกษารวบรวม
รวบรวมขอมูล ใน
ขอมูลการเบิกคาใชจาย เบื้องตนแลวเสร็จ
ในการเดินทางไปราชการ ในเดือนมกราคม 2554
ทัง้ หมด
2. ประชุมรวมกับ
ผูบริหารบริษัท
การบินไทย จํากัด
(มหาชน) เพื่อหา
แนวทางการปรับลด
คาใชจาย
3. เสนอแนวทาง
ในการบริหารคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ

ความกาวหนา
- เสนอมาตรการตามแผนปฏิบัติการสูงบประมาณสมดุล
ภายในระยะเวลา 5 ป (เรื่อง คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให
สวนราชการใหความรวมมือดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดตามที่ ครม. ไดมีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2552 ตอไป และเพิ่มเติมใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินใน
การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว สําหรับให
ขาราชการประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และประเภท
บริหารระดับสูง หรือขาราชการระดับ 10 ขึ้นไป หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา ใหเบิกคาเครื่องบินในอัตราชั้นธุรกิจ
ยกเวน ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่มีตําแหนงเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดี
- เสนอแนวทางในการบริหารคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตออธิบดีฯ วันที่ 28 มกราคม 2554
- เสนอโครงการดังกลาวตอกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/08177 ลงวันที่ 18 มีนาคม
2554

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

กิจกรรม

เปาหมาย

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

ความกาวหนา
- ปรับแกไขตามขอสังเกตของรองปลัดฯ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/09122
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
- รองปลัดฯ มีขอสังเกต สงเรื่องคืนกรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เพือ่ ใหรอนําเสนอรัฐบาล
ชุดใหมตอ ไป
สําหรับเรื่องนี้สํานักกฎหมายแจงวา ไมไดกําหนด
โครงการดังกลาวไวในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากโครงการฯ
มิไดเปนการแกไขกฎหมายเพื่อใชบังคับ เปนเพียง
การขอความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ เทานั้น ดังนั้น
ในสวนของโครงการนี้จึงมิไดดําเนินการตอแตอยางใด

นางสาวชุณหจิต สังขใหม
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
0-2127-7134
081-732-0997

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
เดือน กันยายน 2554
1. ชื่อโครงการ : 3.2.4โครงการวิเคราะหการนําแนวความคิด Capital Charge มารวมคํานวณตนทุนภาครัฐ
2. หนวยงาน : สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณที่ไดรับ - บาท
4. งบประมาณที่เบิกจาย - บาท ณ เดือนที่รายงาน
กิจกรรม
เปาหมาย
1. ศึกษาขอมูล
เสนอรายงานผลการนํา
เกี่ยวกับ Capital Charge แนวคิด Capital Charge
มาใชในภาครัฐในเดือน
จากหนวยงานกลาง
มิถุนายน 2554
ที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาขอมูล
จากรัฐบาลตางประเทศ
ที่มีการนําแนวคิด
Capital Charge มาใช
3. วิเคราะหขอมูล
เพื่อประเมินผลกระทบ
และใหขอเสนอแนะ
ในการนําแนวคิด Capital
Charge มาใชในภาครัฐ
ประเทศไทย
4. จัดทํารายงาน
ผลการศึกษา
เรื่องการนําแนวคิด
Capital Charge
มาใชในภาครัฐ
ผูรับผิดชอบ (ระดับผอ. กลุม/สํานัก)
ชื่อ
: นางพรกมล ประยูรสิน
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ

ความกาวหนา
ดําเนินโครงการแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2554

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

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

ชื่อโครงการ ……3.4.1 บริหารความเสี่ยงทางการคลัง………………………………………………………………………………………………………………..……
หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายการคลัง..............................กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง................................
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)

กิจกรรม
๑. การพัฒนารายงานความเสี่ยงทางการคลัง
- เพิ่มขอบเขตขอมูลความเสี่ยงทางการคลัง ๓ หัวขอ ไดแก
ความเสี่ยงทางการคลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ภาคการเงิน และการลงทุนภาครัฐ
- พัฒนาการวิเคราะหขอมูลความเสี่ยงทางการคลัง

เปาหมาย
รายงานความเสี่ยงทางการ
คลังที่ครอบคลุมการขยาย
ขอบเขตขอมูล

ความกาวหนา
 : สศค. ไดรางรายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจําปงบประมาณ 2554
โดยคลอบคลุมขอมูลความเสี่ยงสวนที่
ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้น 3 หัวขอเสร็จ
เรียบรอยแลว

ปญหา/อุปสรรค
-

หมายเหตุ
-

-

-

- : สศค. อยูระหวางการปรับปรุงราง
รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําป
งบประมาณ 2554 ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ไดจัดสง
ใหกบั สศค. และอยูระหวางจัดเก็บขอมูล
ความเสี่ยงทางการคลังเพื่อจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการฯ
ภายในเดือนธันวาคม 2554
๒. การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง
๒.๑ วิเคราะหความเสี่ยงและภาระทางการคลังที่เกิดจากการ
ดําเนินงานของหนวยงาน/องคกร ไดแก รัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่

๑. การบริหารความเสี่ยง
ทางการคลัง จําแนกตาม
การดําเนินงานของ

 : เปาหมายที่ 1 และเปาหมายที่ 2
สศค. ไดนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดานการคลัง ครั้งที่

กิจกรรม
ไมใชสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) กองทุน
นอกงบประมาณ การดําเนินนโยบายการคลังผานรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กิจกรรมกึง่ การคลัง) การรวมทุน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (PPPs) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ภาคการเงิน และการลงทุนภาครัฐ
๒.๒ ประยุกตใชหลักการการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง
ตามวงจรการบริหารความเสี่ยง ๔ ดาน ไดแก (๑) การระบุ
ประเภทและที่มาความเสี่ยง (Risk Identification)
(๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (๓) การ
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และ (๔) การ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Evaluation)
๒.๓ ประยุกตใชกรอบการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัย
เสี่ยง ๒ ระดับ กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคการคลัง ดังนี้
๑) ปจจัยเสี่ยงระดับจุลภาค (Micro) หรือปจจัยภายใน
องคกร
๒) ปจจัยเสี่ยงระดับมหภาค (Macro) หรือปจจัย
ภายนอกองคกร
๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานการคลัง
๓.๑ การนําเสนอรายงานความเสี่ยงทางการคลัง
๓.๒ การนําเสนอความคืบหนาการบริหารความเสี่ยงทางการ
คลัง
๓.๓ การนําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง

เปาหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ความเสี่ยงดานการคลัง
๒. การบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังตามวงจรการ
บริหารความเสี่ยง
๓. การบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังโดยระบุความ
เสี่ยงตามปจจัยเสี่ยง ๒ ระดับ

ความกาวหนา
1/2554 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554
มากําหนดเปนแนวทางและทิศทาง
ในการบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่เกิด
จากการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

-

-

 : เปาหมายที่ 3 สศค. ไดจัดทําผลการ
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงระดับมหภาค
(Macro) หรือปจจัยภายนอกองคกรที่เกิด
จากการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว และไดมีการ
ยกเลิกการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงระดับ
จุลภาค (Micro) รายหนวยงาน เนื่องจาก
เปนเรื่องภายในองคกรของแตละ
หนวยงาน

๑ รายงานความเสี่ยงทางการ  : เปาหมายที่ 1 สศค. ไดจัดประชุม
คลังประจําปงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดาน
การคลัง ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2554 เพื่อติดตามความกาวหนา
และรายงานแผนการประเมินและบริหาร
๒. ความคืบหนาและผล
ความเสี่ยงดานการคลังรายหนวยงาน
การบริหารความเสี่ยง
และไดจัดสงรายงานการประชุมครั้งที่
ทางการคลังประจําป
งบประมาณ
1/2554 ใหกบั คณะกรรมการฯ

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา
เรียบรอยแลว
- สศค. ไดจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดานการคลัง ครั้งที่
๓. แนวทางการบริหารความ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2554 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบราง
เสี่ยงทางการคลังของ
รายงานความเสี่ยงทางการคลัง ประจําป
ปงบประมาณถัดไป
งบประมาณ 2554 และไดจัดสงรายงาน
การประชุมครั้งที่ 2/2554 ใหกับ
คณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว
X : สศค. จะจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดานการคลัง ครั้งที่
1/2555 ภายในเดือนธันวาคม 2554
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน
ความเสี่ยงทางการคลัง ประจําป
งบประมาณ 2554 ฉบับสมบูรณ และใช
เปนกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังในปงบประมาณ 2555
- : เปาหมายที่ 2 สศค. กําหนดให
หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงทางการคลัง 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ขอมูลระยะ 6 เดือนแรก
ของปงบประมาณ 2554 ภายในวันที่
30 เมษายน 2554 (ดําเนินการ
เรียบรอยแลว)
- ครั้งที่ 2 ขอมูล ณ สิ้นป
งบประมาณ 2554 ภายในวันที่ 30

ปญหา/อุปสรรค

หมายเหตุ

กิจกรรม

เปาหมาย

ความกาวหนา
พฤศจิกายน 2554 (ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ)

ปญหา/อุปสรรค

X : เปาหมายที่ 3 สศค. ในฐานะฝาย
เลขานุการ จะใชรายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจําปงบประมาณ 2554
ฉบับสมบูรณที่ผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ เปนกรอบแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงทางการคลังประจําป
2555
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓๒๔
มือถือ : 081-๖๖๖-๔๔๘๘

หมายเหตุ

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

ชื่อโครงการ ……3.4.2 โครงการเรงรัดการออกพระราชบัญญัติ การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ....………………………………………………..……
หนวยงาน กลุมงาน/สํานัก .......สํานักนโยบายการคลัง..............................กรม....สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง................................
งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ..............-............................... บาท
งบประมาณที่เบิกจายแลว จํานวน ................-..................... บาท ณ เดือนที่รายงาน (คิดเปนรอยละ ............ ของงบประมาณที่ไดรับ)

กิจกรรม
1. แกไขและปรับปรุงราง พ.ร.บ. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สศค. และหนวยงานเกี่ยวของชี้แจงคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
คณะกรรมการกฤษฎีกาแกไข ราง พ.ร.บ. แลวเสร็จ
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสง ราง พ.ร.บ. ทีแ่ กไขแลวให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
2. นําราง พ.ร.บ. เสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณา
- คณะรัฐมนตรี (ผานการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานพรรครวม
รัฐบาล) พิจารณาราง พ.ร.บ. ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแกไข เพื่อเสนอรัฐสภา
- รัฐสภาพิจารณาราง พ.ร.บ. และใหความเห็นชอบ
3. การเตรียมความพรอมเมื่อ ราง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช
- กระทรวงการคลังแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเตรียมความพรอม
- ดําเนินการเตรียมความพรอม และรายงานผลใหกระทรวงการคลังทราบ

เปาหมาย
ราง พ.ร.บ. ที่ผานการ
พิจารณาและแกไขโดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ความกาวหนา
 : คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณารางพระราชบัญญัติ
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ….
เสร็จสิ้นแลว

พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช

X : (ยังไมไดเริ่มดําเนินการ)

ปญหา/อุปสรรค หมายเหตุ
-

-

หนวยงานเกี่ยวของ (ในและ X : (ยังไมไดเริ่มดําเนินการ)
นอกสังกัดกระทรวงการคลัง)
มีความพรอมในการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. เมื่อมีผลบังคับใช
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ
: นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ตําแหนง : รอง ผอ. สศค.
โทรศัพท : 02 2739020 ตอ ๓๓๒๔
มือถือ : 081-๖๖๖-๔๔๘๘

-

