รายงานความกาวหนา
และการติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
ประจําไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

0

บทนํา
ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง ได จั ด ทํ า กรอบแนวทางและประเด็ น /หั ว ข อ ในการรายงาน
ความกาวหนา และการติดตามประเมิ นผลสํ าเร็ จของการดําเนินการตามแผนปฏิบั ติงานของ
กระทรวงในภาพรวม และสําหรับสวนราชการระดับกรมในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
ตามกรอบแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง พ.ศ.2554-2558 และไดกําหนดใหสวนราชการระดับ
กรมในสังกัดรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็น/หัวขอในการรายงานความกาวหนาเปนราย
ไตรมาสนั้น
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า สรุ ป ผลความก า วหน า ของการดํ า เนิ น งานของ
กระทรวงการคลัง ประจําไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เรียบรอยแลว ดังปรากฏตาม
รายงานนี้พรอมทั้งรวบรวมขอสังเกต/ขอเสนอแนะ เพื่อใหทุกหนวยงานพิจารณาดําเนินงานตาม
เปาหมายที่ไดวางไวอันจะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานของกระทรวงการคลังตอไป

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ตุลาคม 2554

1

สรุปความกาวหนาและการติดตามประเมินผลสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
1. การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังไดดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจํานวน
23 แผนงาน/โครงการ โดยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไมรวมงบประมาณประจํา) รวมทั้งสิ้น
จํานวน 41,000,000บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายได 33,289,932 (รอยละ
81.19) การดํ า เนิ น งานที่ ก ล า วมี ป ญ หา/อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานและการดํ า เนิ น งานตาม
ขอเสนอแนะของผูบริหารรวม 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) :
- ปญหา/อุปสรรค: ระยะเวลาในการใชพิจารณากฎหมาย และความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหาร: พระราชบัญญัติกอช. มีผลบังคับ
ใชแลวเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
2. โครงการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ :
- ปญหา/อุปสรรค: ยังไมไดรับนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการเยียวยาใหกับสมาชิก
กบข. จึงทําให ไมทราบแนวทางในการดําเนินการดังกลาว
- การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหาร: ปจจุบันดําเนินการไดตามแผนฯ
ที่ ข อปรั บ ใหม จ นถึ ง ขั้ น ตอนอธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลางลงนามเสนอแนวทางการเยี ย วยาฯ ต อ
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 และอยูระหวางการรอรับนโยบาย
จากกระทรวงการคลัง
3. โครงการแกไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิ์ประโยชนมาตรา 40 : โครงการ
สําเร็จตามเปาหมาย โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ
ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเปนผูประกันตน พ.ศ. .... ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2554 และมีผลใชบังคับยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2554
4. โครงการ “รัฐประเดิม” : โครงการเสร็จตามเปาหมาย โดยกองทุนประกันสังคม
ไดรับเงินอุดหนุนทันเวลา เพื่อสามารถอุดหนุนใหแกผูประกันตน
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5. ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบระยะที่ 2 (สศค.) :ยกเลิกโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาล
6. โครงการนําที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน :
- ปญหา/อุปสรรค: การไมไดรับความรวมมือเทาที่ควรจากสวนราชการในการ
สงคืนที่ราชพัสดุ และพื้นที่ที่สวนราชการสงคืนมีสภาพไมเหมาะสมที่จะนํามาบริหารจัดการ เชน
เปนพื้นที่ปา ภูเขา พื้นที่ที่มีการบุกรุก เปนตน
- การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหาร : เปาหมายการดําเนินงานตาม
นโยบาย จํานวน 56,000 ไร และเปาหมายโครงการ จํานวน 42,000 ไรใน 52 จังหวัด ผลงาน ณ 21
ก.ย. 54 ดําเนินการจัดใหเชาแลว รวม 4,816 ราย เนื้อที่ 52,131-0-37.90 ไร
7. เสนอพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง :
- การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหาร : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได
มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจงยืนยันรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.
..... เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใตรัฐบาลชุดปจจุบันพิจารณาตอไปแลว

2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
กระทรวงการคลังไดดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจํานวน
36 แผนงาน/โครงการ โดยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไมรวมงบประมาณประจํา) รวมทั้งสิ้น
จํานวน 3,320,000 บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายได 3,200,000 บาท (รอยละ
96.38) การดํา เนิน งานที่ ก ลา ว มี ป ญ หา/อุป สรรค และการดํ าเนิ นงานตามขอ เสนอแนะของ
ผูบริหารในการดําเนินงานรวม 8 โครงการ ดังนี้
1.

รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากรของประเทศไทย
(สศค.) : โครงการสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีการรายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร า งภาษี อ ากรของประเทศไทย ต อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ ภัทรประดิษฐ) ทราบแลวเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
2. นําเสนอมาตรการภาษี Social Safety Net และ CSR : มาตรการภาษีเพื่อสงเสริม
การจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ (กรมสรรพากร) : โครงการสําเร็จตามเปาหมาย โดย
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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3. ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อปองกันชองวางของกฎหมาย(กรมสรรพากร) :
โครงการสําเร็จตามเปาหมาย โดยคณะทํางานศึกษาแนวทางปองกันชองวางของกฎหมายภาษี
สรรพากร ไดสรุปผลการศึกษาการเสียภาษีของคณะบุคคล โดยพิจารณาใหเสียภาษีจากรายรับ
กอนหักรายจายเหมือนมูลนิธิสมาคม
4. มาตรการภาษี ป รั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ และโครงสร า งองค ก ร (กรมสรรพากร) :
โครงการสําเร็จตามเปาหมาย โดย
- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ กรมสรรพากรเห็นควรใหมี
การตอสิทธิประโยชนออกไปอีก 1 ป (ระยะเวลาใหสิทธิประโยชน 1 ม.ค.54 – 31 ธ.ค. 54)
- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางองคกร กรมสรรพากรเห็นควรใหมี
การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกผูประกอบกิจการซึ่งเปน
บริษัทมหาชน หรือบริษัทจํากัดที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน สําหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับ
หรือการกระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องจากการที่ผูประกอบกิจการดังกลาวโอนกิจการบางสวน
ใหแกกัน
5. ประสานพิกัดศุลกากร Harmonized ASEAN 2012 : จัดทําตารางเปรียบเทียบ
(คูมือ) AHTN 2007 กับราง AHTN 2012 และผลกระทบ สําหรับการปรับปรุงแกไขพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเขา รวม 96 ตอน (กรมศุลกากร) : โครงการ
สําเร็จตามเปาหมาย
6. รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม BOI สสว และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําขอเสนอ
มาตรการดานการเงินเพื่อสงเสริมและชวยเหลือ SMEs (สศค.) : โครงการสําเร็จตามเปาหมาย โดย
ไดจัดทํารายงานผลการศึกษา เรื่อง การสนับสนุนดานการเงินใหกับ SMEs ผาน SFIs และไดเสนอ
แผนและเปาหมายสินเชื่อและการค้ําประกันสินเชื่อใหแก SMEs ประจําป 2554 เรียบรอยแลว
7. กําหนดแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สําคัญ (สคร.) :
การดํ า เนิ น งานตามข อ เสนอแนะของผู บ ริ ห าร : คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติการใหเอกชนเขารวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า โดยคณะกรรมการกฤษฎี ก าได มี ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาร า งกฎหมายดั ง กล า ว ทุ ก วั น
พฤหัสบดี และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ไดพิจารณาในวาระที่ 1 เรียบรอยแลว
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8. พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟาในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนอาคารจอดรถยนต Park & Ride (กรมธนารักษ) :
ปญหา/อุปสรรค : สวนราชการผูครอบครอง (กองทัพอากาศ) ใชประโยชนเปน
อาคารพักอาศัยจึงอาจไมใหความรวมมือในการสงคืนพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการ
การดํ า เนิ น งานตามข อ เสนอแนะของผู บ ริ ห าร :
อยู ร ะหว า งประสานกั บ
กองทั พ อากาศเพื่ อ ขอข อ มู ล การขอใช พื้ น ที่ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ที่ ใ ช ร ว มกั บ แปลงบ า นพั ก
ขาราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง

3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
กระทรวงการคลังไดดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจํานวน
17 แผนงาน/โครงการ โดยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไมรวมงบประมาณประจํา) รวมทั้งสิ้น
จํานวน 79,956,000 บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายได 55,971,000บาท (รอยละ
70.00) การดํ า เนิ น งานที่ ก ล า วมี ป ญ หา/อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานและการดํ า เนิ น งานตาม
ขอเสนอแนะของผูบริหารรวม 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการวิจัยเรื่องระบบอางอิงของยา (กรมบัญชีกลาง) :
ปญหา/อุปสรรค :
- มาตรการควบคุมการเบิกคายาเกิดขอโตแยงจากผูมีสวนไดสวนเสียเปนอยางมาก
จึงตองทําการศึกษาขอมูลใหรอบคอบมากยิ่งขึ้น
- ปญหาการจางที่ปรึกษาลาชา
- รมว.กค ได มี น โยบายให ก รมฯ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบวิ ธี ก ารจ า ย ค า
รักษาพยาบาลผูปวยนอก (Case Mix) เพิ่มเติม
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหาร :
- กรมบัญชีกลางไดแตงตั้งคณะกรรมการจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการจางที่ปรึกษา
โดยวิธีตกลงแลว แตเนื่องจากกรณีนี้เปนการจางที่ปรึกษาที่มีคาจางเกิน 2 ลานบาท ทําใหตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กอนการจาง ซึ่งขณะนี้ กวพ. ไดพิจารณา
อนุมัติแลว และคณะกรรมการจางที่ปรึกษาไดพิจารณาการจัดจางแลวเสร็จ เสนอสํานักเลขานุการ
กรมเพื่อดําเนินการ ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
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2. โครงการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารเงิ น นอกงบประมาณ
(กรมบัญชีกลาง)
ปญหา/อุปสรรค : ปญหาความไมชัดเจน ในขอบเขตการดําเนินการ รวมทั้งการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
การดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูบริหาร : ขณะนี้อยูระหวางนํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารเงินนอกงบประมาณใหธนาคารโลก (World Bank) รวม
พิจารณาใหความเห็นในภาพรวมเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. โครงการบริหารคาใชจายเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง) : ดําเนินโครงการแลวเสร็จใน
เดือนมีนาคม2554
4. โครงการวิเคราะหขอมูลดานรายจายและการนําแนวคิด Capital Charge มารวม
คํานวณตนทุนภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) : ดําเนินโครงการแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน2554
5. บริหารความเสี่ยงทางการคลัง (สศค.) : ดําเนินโครงการแลวเสร็จ โดย สศค. ไดราง
รายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปงบประมาณ 2554 โดยคลอบคลุมขอมูลความเสี่ยงสวนที่
ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้น 3 หัวขอเสร็จเรียบรอยแลว
6. รางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....(สศค.) : คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณารางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. …. เสร็จสิ้นแลว

4. การสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ
กระทรวงการคลังไดดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจํานวน
5 แผนงาน/โครงการ โดยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไมรวมงบประมาณประจํา) รวมทั้งสิ้น
จํานวน 91,913,000บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายได 41,360,850 บาท (รอยละ
45.00) การดํ า เนิ น งานที่ ก ล า วมี ป ญ หา/อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานและการดํ า เนิ น งานตาม
ขอเสนอแนะของผูบริหารรวม 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการแนวรวมปฏิบัติ Collective Action (กรมบัญชีกลาง) :
ปญหา/อุปสรรค : การสํารวจความคิดเห็นในการเปดเผยขอมูลฯ ตองรวบรวมจาก
หลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ซึ่งตองใชเวลาในการติดตอประสานงาน
จึงทําใหเกิดความลาชา
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การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหาร : ขณะนี้อยูระหวางการนําผลการ
สํารวจความคิดเห็นในการเปดเผยขอมูลฯ มาพิจารณาประกอบการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน
โครงการนํารองใหผูบริหารกระทรวงการคลังพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ ก ารคํ า นวณราคากลางงานก อ สร า งทั้ ง ระบบ
(กรมบัญชีกลาง) : โครงการแลวเสร็จตามเปาหมายในเดือนมิถุนายน 2554
3. โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร
(กรมบัญชีกลาง) : การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหาร : กรมบัญชีกลางดําเนินการ
ประเมินผลการทดลองใชระบบงานของหนวยงานนํารอง และคาดวาจํานวนหนวยงานนํารองที่
สามารถใชระบบ e – GP ระยะที่ 2 และผานเกณฑการประเมินผล ประมาณการรอยละ 75 - 80

5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังไดดําเนินแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติงานนี้รวมทั้งสิ้นจํานวน
16 แผนงาน/โครงการ โดยไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ (ไมรวมงบประมาณประจํา) รวมทั้งสิ้น
จํานวน 433,463,205 บาท และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจายได 197,385,975 บาท (รอย
ละ 45.54) จากการดําเนินงานที่กลาวมีปญหา/อุปสรรค และการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ
ผูบริหารรวม 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการยื่นแบบ และบันทึกขอมูลดวย Bar Code
(กรมสรรพากร) : ดําเนินการแลวเสร็จระบบพรอมใชงาน ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
2. พัฒนาระบบควบคุมการออกใบกํากับภาษีดวยระบบอิเล็กทรอนิสก (e-Tax Invoice)
(กรรสรรพากร) : ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
3. สรางพิพิธภัณฑทรัพยสินมีคาของแผนดิน (กรมธนารักษ)
ปญหา/อุปสรรค : ความชัดเจนในเรื่องสถานที่ กอสรา งพิพิธ ภัณฑตอ งนําผล
การศึกษาฯ เพื่อมาประกอบการขอตั้งประมาณการกอสรางพิพิธภัณฑ
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหาร : ขณะนี้กระทรวงการคลังไดอนุมัติ
ประมาณการรายจายเพิ่มเติมจากเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย เพื่อ
ดําเนินการจางที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทการจัดสรางพิพิธภัณฑทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
รายละเอียดปรากฏตามสรุปความกาวหนาและการติดตามประเมินผลฯ ตอไปนี้
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สรุปความกาวหนาและการติดตามประเมินผลสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
ประจําไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
แผนงาน/โครงการ
1. จัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ
(กอช.) (สศค.)

เงินงบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
- 1. กฎหมายมีผลบังคับใช
ภายในมิถุนายน 2554
2. การจัดตั้งกองทุนการออม
แหงชาติเปนไปดวยความเรียบ
รอยและมีประสิทธิภาพ

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ
พ.ศ. 2554 มีผลใชบังคับแลวเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2554
- สรรหาเลขาธิการ กอช. แลว และแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กอช. แลว
- จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการออม
แหงชาติ ครั้งที่ 5/2554 (19 กันยายน
2554)
- การจัดงานเปดตัวกองทุนการออม
แหงชาติ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และการจัด
สัมมนาประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ
เรื่อง กองทุนการออมแหงชาติ ณ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี ในวันที่ 16 กันยายน 2554

- การพิ จ ารณากฎหมาย
ตองดําเนินการตามลําดับ
ขั้ น ต อ น โ ด ย มี ห ล า ย
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึง
ต อ ง ใ ช เ ว ล า ใ น ก า ร
พิจารณาเพื่อความชัดเจน
รั ด กุ ม แล ะเหมาะส ม
ในทางปฏิบัติ
- การเตรีย มการจัด ตั ้ง
กองทุน ตอ งอาศัย ความ
รวมมือและขอเสนอแนะ
จากหลายหนว ยงานที่
เกี่ยวของ
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

2. โครงการแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
(บัญชีกลาง)

-

3. โครงการแกไขพระราชกฤษฎีกา
เพื่อพัฒนาสิทธิ์ประโยชนมาตรา
40 (สศค.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
- แกไขพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ

- พระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและอัตราการ
จายเงินสมทบ ประเภทของ
ประโยชนทดแทน ตลอดจน
หลักเกณฑและเงื่อนไขแหง

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- เสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอรับนโยบาย
ในการเยียวยาใหกับสมาชิก กบข. โดย
ศึกษารวมกับ กบข. ในประเด็นอัตรา
ผลตอบแทนที่สมาชิก กบข. ไดรบั ไมถึง 9 %
- หมายเหตุ
1. โครงการฯ ดังกลาวไดขอปรับแผนการ
ดําเนินการตอที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ
การเงินการคลังและไดรับความเห็นชอบแลว
ตามหนังสือสํานักกฎหมาย ดวนที่สุดที่ กค
0406.5/00512 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554
2. ดําเนินการไดตามแผนฯ ที่ขอปรับใหม
จนถึงขั้นตอนอธิบดีกรมบัญชีกลางลงนาม
เสนอแนวทางการเยียวยาฯ ตอ
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2554 และอยูระหวางการรอรับ
นโยบายจากกระทรวงการคลัง
ดําเนินโครงการเสร็จตามเปาหมาย โดย
พระราชกฤษฎีกาไดกําหนดหลักเกณฑและ
อัตราการจายเงินสมทบประเภทของ
ประโยชนตอบแทน ตลอดจนหลักเกณฑ
และเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชน

ในการเยียวยาใหกับ
สมาชิก กบข. ดังกลาว
จําเปนตองไดรับนโยบาย
จากกระทรวงการคลัง
แตปจจุบันยังไมไดรับ
นโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง
ดังกลาว จึงทําให ไม
ทราบแนวทางในการ
ดําเนินการดังกลาว

-สํานักงานประกันสังคม
เปนหนวยงานหลัก
ในการรับผิดชอบ
เรื่องดังกลาว ดังนั้น
การรายงาน
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

4. โครงการเรงรัดผลักดัน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
2553 ฉบับแกไขเพื่อรัฐรวมจายใน
มาตรา 40
(สศค.)

-

5. โครงการ “รัฐประเดิม”
(สศค.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
สิทธิในการรับประโยชน
ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเปน
ผูประกันตน พ.ศ. .... มีผล
บังคับใช ภายในวันที่ 1
พฤษภาคม 2554
- สามารถมีผลบังคับใชภายใน
กรกฏาคม 2554

- ใหกองทุนประกันสังคมไดรับ
เงินอุดหนุนทันเวลา เพื่อ
สามารถอุดหนุนใหแก
ผูประกันตนไดภายในเดือน
พฤษภาคม 2554

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเปนผูประกันตน
พ.ศ. .... ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และมีผล
บังคับใชยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม
2554
- รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ไดผานการ
พิจารณารับหลักการของวุฒิสภา เมื่อวันที่
2 พฤษภาคม 2554 และคางอยูในขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ของวุฒิสภา
- ตามรางฯ ดังกลาว มีบทบัญญัติในมาตรา
40 กําหนดวา “...ใหรัฐบาลจายเงินสมทบ
เขากองทุนตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตตองไมเกินกึ่งหนึ่งของเงิน
สมทบที่ไดรับจากผูประกันตน...”
ดําเนินโครงการเสร็จตามเปาหมาย โดย
คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติงบกลางป 2554 ให
สํานักงบประมาณใน 2 สวน ไดแก
1) วันที่ 26 เมษายน 2554 อนุมัติงบกลาง
วงเงิน 469.2 ลานบาท สําหรับรวมอุดหนุน
การจายเงินสมทบของผูประกันตนตาม

ความกาวหนา
จึงตองอาศัยการสอบถาม
ขอมูลจากสํานักงาน
ประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
เปนหนวยงานหลัก
ในการรับผิดชอบ
เรื่องดังกลาวดังนั้นการ
รายงานความกาวหนา
จึงตองอาศัยการสอบถาม
ขอมูลจากสํานักงาน
ประกันสังคม
-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

6. อุดหนุนบริการสาธารณะ
(PSO) (สคร.)

-

7. การประเมินและติดตามผล
PSA: (สศค.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

มาตรา 40 (ประมาณการสําหรับอุดหนุน
เปนเวลา 5 เดือน)
2) วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 อนุมัติงบกลาง
วงเงิน 95 ลานบาท สําหรับเปนคาใชจาย
ดําเนินการบริหารจัดการและ
ประชาสัมพันธการขยายความคุมครอง
ประกันสังคมตามมาตรา 40
- จัดทําแผนยุทธศาสตรการให
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
เพื่อการลดภาระคาครองชีพ
ของประชาชน
- มีแนวทางปฏิบัติในการลงบัญชี
ที่ชัดเจนและ SFIs นําไปปฏิบัติ
ได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2554

-

- ไดจัดทําแนวทางปฏิบัติของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจในการแยกบัญชีธุรกรรม
นโยบายรัฐแลว โดยมีบางประเด็นเรื่อง
รายการที่จํานํามาหักเปนคาใชจายไดที่ตอง
หารือกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ
และ สคร. ซึ่งหารือเสร็จเรียบรอยแลว
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะไดสั่งการให SFIs แยกบัญชีตอไป

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

8. มาตรการไฟฟาฟรีสําหรับ
ครัวเรือนผูมีรายไดนอยและปรับ
โครงสรางคาไฟฟา
(สศค. และ สคร.)

-

9. มาตรการยกเลิกอุดหนุนแอลพี
จีเพื่อลดราคาน้ํามันสําหรับ
ประชาชน (สศค. และกรม
สรรพสามิต)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
- สูตรคาไฟฟาใหม เพื่อให
ครอบคลุมปจจัยทําสําคัญเพิ่ม
มากขึ้น

- การยกเลิกอุดหนุนแอลพีจี

ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑ โครงสรางคาไฟฟาใหม
๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน(สกพ.) ไดจัดทําแบบจําลองการ
คํานวณอัตราคาไฟฟาในแตละสวนกิจการ
เสร็จเรียบรอยแลว และประกาศใชในเดือน
มิถุนายน 2554
๑.๒ เริ่มใชในรอบการเก็บคาไฟฟา
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
๒. มาตรการไฟฟาฟรีสําหรับครัวเรือนผูมี
รายไดนอย กรณีผูใชไฟฟาไมเกิน ๙๐
หนวยตอเดือนใชไฟฟาฟรี
๒.๑ ผูที่ไดรับประโยชนจากนโยบายคาไฟฟา
ฟรี 90 หนวย ไดแก ลูกคาประเภทที่อยูอาศัยที่
ใชพลังงานไฟฟาไมเกิน ๑๕๐ หนวยตอเดือน
และใชมิเตอร ๕ (๑๕) แอมแปร ทั้งนี้หากเดือน
ใดมีการใชไฟฟาเกิน ๙๐ หนวยตองจายชําระ
คาไฟฟาตามจริง
กําลังอยูระหวางดําเนินการแกไข พ.ร.บ.
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

10. ติดตามโครงการอาสาสมัครที่
ปรึกษาการเงินครัวเรือน (หมอหนี้)
(สศค.)

-

11. ติดตามโครงการบัตรวินัยดีมี
วงเงิน (สศค.)

-

12. ติดตามโครงการขึ้นทะเบียน
หนี้นอกระบบระยะที่ 2 (สศค.)

-

13. รางพระราชบัญญัติทวงถาม
หนี้อยางเปนธรรม (สศค.)

-

- ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน ผลิต
หมอหนี้จํานวน ๒๖,๐๐๐ คน
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
และจํานวน ๖๒,๐๐๐ คน
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
- ลูกหนี้ทุกคนที่เขารวมโครงการ
ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ
ระยะที่ ๑ ไดรับบัตรวินัยดีมี
วงเงิน
- ไดขอสรุปของรูปแบบโครงการ
ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ
ระยะที่ 2
- มีผลบังคับใชตนป พ.ศ. ๒๕๕๔

14. เขาถึงสินเชื่อรายยอย (Post
Bank) (สคร.)

-

- การจัดตั้งบริษัท Post Bank

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

การดําเนินงาน ณ วันที่ 26 กันยายน
๒๕๕๔ ธ.ออมสิน ไดอบรมหมอหนี้ 75,638
คน ธ.ก.ส. อบรม 2,500 คน ซึ่งไดมีการลง
พื้นที่ใหคําปรึกษาแลว

-

สถาบันการเงินไดแจกจายบัตรใหแก ผูขึ้น ธพว. และ ธอส.
ทะเบียนหนี้นอกระบบเรียบรอยแลวตั้งแต ไมสามารถออกบัตรวินัยดี
เดือนธันวาคม ๒๕๕๓
มีวงเงินได เนื่องจากระบบ
IT ของธนาคารไมรองรับ
ยกเลิกโครงการตามนโยบายรัฐบาล
- คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑ ได
ตรวจพิจารณารางฯ เสร็จเรียบรอยเมื่อ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
- อยูระหวางการจัดทําความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสง
ใหกระทรวงการคลังยืนยันรางฯ ตอไป
- รมว. กค. ไดลงนามแตงตั้งกรรมการ บ. ลูก
(Post Bank) แลว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554
และอยูระหวางการจัดตั้งบริษัท Post Bank

-
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แผนงาน/โครงการ

15. สินเชื่อแท็กซี่ไทยเขมแข็ง
(สศค.)

เงินงบประมาณ
(บาท)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

- ปลอยสินเชื่อใหแกผูประกอบ
อาชีพรถแท็กซี่ ๒,๐๐๐ คน
วงเงิน ๑,๖๐๐ ลานบาท

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- ตอมามีกรรมการลาออก 1 ทาน ขณะนี้
จึงอยูระหวางเสนอความเห็นชอบเพื่อ
แตงตั้งกรรมการทดแทน (กําลังอยูระหวาง
ดําเนินการ)
- วันที่ 24 มีนาคม 2554 กค. ไดแตงตั้ง นางสาว
จุฬารัตน สุธิธร ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง
สศค. แทนกรรมการที่ลาออกแลว
- วันที่ 1 เมษายน 2554 นายทะเบียนได
ดําเนินการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ
เรียบรอยแลว
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 นําเสนอแผน
ธุรกิจตอธนาคารแหงประเทศไทย และอยู
ระหวางการพิจารณา
- สถานะการปลอยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๕
โครงการสิ้นสุด
ส.ค. ๒๕๕๔
ระยะเวลา
- 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
14

แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

16. สินเชื่อสูอาชีพไทยเขมแข็ง
(สศค.)

-

17. ใหความรูและพัฒนาอาชีพ
(สศค.)

-

18. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
การเงิน (สศค.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
- ปลอยสินเชื่อไมนอยกวา
๓๕,๐๐๐ คน วงเงิน ๓,๔๐๐
ลานบาท

ความกาวหนาการดําเนินงาน
สถานการณปลอยสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค.
๒๕๕๔
๑) สินเชื่อสูอาชีพ-แท็กซี่
- อนุมัติสินเชื่อแลว ๔๗๔ ราย เปนเงิน
๒๘.๑๐ ลานบาท
๒) สินเชื่อวินเขมแข็ง
- อนุมัติสินเชื่อแลว ๑,๒๔๕ ราย เปนเงิน
๕๖.๐๘ ลานบาท
๓) สินเชื่อแมคาเขมแข็ง
- อนุมัติสินเชื่อแลว ๙๔๖ ราย เปนเงิน
๕๐.๕๙ ลานบาท
สถาบันการเงินที่เกี่ยวของอยูระหวางวาง
ระบบงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
โครงการสิ้นสุด
ระยะเวลา

- ผูขออนุมัติสินเชื่อทุกคนไดรับ
โครงการสิ้นสุด
การอบรมความรูทางการ
ระยะเวลา
จัดการการเงิน วินัยการเงิน
และเศรษฐกิจพอเพียง
- สถาบันการเงินที่ยังไมรวมใน บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติและสหกรณ
บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ มา อยูร ะหวางดําเนินการจัดทําโครงการนํารอง
จดทะเบียนเปนสมาชิก เพื่อให
ไดรับขอมูลสินเชื่อเพิ่มเติมใน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
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แผนงาน/โครงการ
19. พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล

20. โครงการนําที่ดินสนับสนุนการ
ปลูกพืชอาหารและพืชทดแทน
พลังงาน (กรมธนารักษ)

เงินงบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

- นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดวน
ที่สุด ที่ กค 1008/1282 ลงวันที่ 29 เมษายน
2554 และไดรับความเห็นชอบในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
- จัดทําแผนการดําเนินงานในพื้นที่ 11
จังหวัดแลวเสร็จ โดยไดดําเนินการสรางความรู
ความเขาใจไปแลวตั้วแตวันที่ 19 กรกฎาคม ถึง
2) เพื่อสรางความรูความเขาใจ 23 สิงหาคม 2554 ในพื้นที่จังหวัด
เรื่องการประกันภัยพืชผลใหกับ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี
เกษตรกร กลุมเกษตรกร และ สระแกว เชียงราย พะเยา สุโขทัย อุดรธานี
ขอนแกน สงขลา และพัทลุง นอกจากนี้ได
สหกรณทางการเกษตร
ตลอดจนองคกรปกครองสวน ดําเนินการบันทึกรายการเวทีชาวบานเมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะ
ทองถิ่น (อปท.)
แพรภาพทางสถานีโทรทัศน NBT ในวันอาทิตย
ที่ 28 สิงหาคม 2554
4,000,000
1,067,700 - เ ป า ห ม า ย ต า ม น โ ย บ า ย เปาหมายการดําเนินงานตามนโยบาย จํานวน
(รอยละ 26.69) จํานวน 56,000 ไร
56,000 ไร และเปาหมายโครงการ จํานวน
- เปาหมายโครงการ จํานวน 42,000 ไรใน 52 จังหวัด ผลงาน ณ
42,000 ไร ใน 52 จังหวัด
21 ก.ย. 54 ดําเนินการจัดใหเชาแลว
รวม 4,816 ราย เนื้อที่ 52,131-0-37.90 ไร
- 1) เพื่อติดตามประเมินผล
โครงการใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรตลอดจนสามารถ
วางแผนและเตรียมการสําหรับ
ยุทธศาสตรในระยะปานกลาง
และยาว (ตั้งแต ๒๕๕๕ เปนตน
ไป)

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-
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แผนงาน/โครงการ
21. เสนอพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง (สศค.)

22. จัดทําบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย รอบบัญชี ป
พ.ศ. 2555-2558 (กรมธนารักษ)

23. การเตรียมความพรอมรองรับ
การประกาศใชพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(กรมธนารักษ)

เงินงบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- การออกและบังคับใชกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดมี
ภายในป ๒๕๕๗
หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อแจง
ยืนยันรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ. ..... เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีภายใตรัฐบาลชุดปจจุบัน
พิจารณาตอไปแลว

หมายเหตุ :
1. บันทึกสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค1003/770
ลงวันที่ 8 กันยายน 2554
2. หนังสือกระทรวง การ
คลัง ดวนที่สุด ที่ กค
1003/15956
ลงวันที่ 19 กันยายน 2554
37,000,000
32,222,232 - สํารวจขอมูลการใชประโยชน ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอน
(รอยละ 87.09) ของทรั พ ย สิ น ที่ ดิ น โรงเรื อ น ที่ 6 - 7 คือ กําหนดกลุมตลาดยอย (SMG)
และสิ่งปลูกสราง
บันทึกราคาประเมินที่ดิน รหัสถนน รหัส
SMG ลงฐานขอมูล และจัดพิมพรางบัญชีฯ
และจัดทํารางรายงานการประเมินราคา โดย
มีความกาวหนา ในการดําเนินงาน ณ 19
ก.ย. 54 คิดเปนรอยละ 94.86
- - จัดทําแผนการขยายพื้นที่
สํานักประเมินราคาทรัพยสินไดขอทบทวน
ประเมินราคาที่ดินรายแปลง การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจาย
ปงบประมาณ 2555 จํานวน 3 ประจําป พ.ศ. 2555 วงเงิน 170,490,912
ลานแปลง
บาท
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2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

1. รายงานผลการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงโครงสรางภาษี
อากรของประเทศไทย (สศค.)

-

2. นําเสนอหลักการการปรับ
โครงสรางภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา และอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคล (กรมสรรพากร)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

- รายงานผลการศึกษาแนว
ดําเนินโครงการเรียบรอยแลว ไดจัดประชุม
ทางการปรับปรุงโครงสรางภาษี รับฟงความคิดเห็นจากนักวิชาการ หนวยงาน
อากรของประเทศไทย
ราชการ และภาคเอกชน และไดรายงานผล
การจัดทํา Blueprint ตอปลัดกระทรวง
การคลังและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ ภัทรประดิษฐ)
ทราบแลวเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
- นําเสนอผลการศึกษาให
นําเสนอหลักการปรับโครงสรางภาษี
กระทรวงการคลังทราบภายใน 1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
-คณะทํางานศึกษาหลักการปรับปรุง
กรกฏาคม 2554
โครงสรางภาษีสรรพากรไดศึกษาการปรับ
โครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดย
พิจารณาผลกระทบทางภาษีจากการปรับ
ขั้นเงินได อัตราภาษีที่เหมาะสม การ
ปรับปรุงคาลดหยอนอยางเหมาะสมภายใต
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
2. ปรับปรุงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
-คณะทํางานศึกษาหลักการปรับปรุง
โครงสรางภาษีสรรพากร ไดทําการศึกษา
วิเคราะห ผลกระทบทางภาษีโดยในป

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

3. ภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดลอม
(กรมสรรพสามิต)

-

4. นําเสนอมาตรการภาษี Social
Safety Net และ CSR : มาตรการ
ภาษีเพื่อสงเสริมการจัดตั้งศูนย
เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
(กรมสรรพากร)
5. ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อ
ปองกันชองวางของกฎหมาย
(กรมสรรพากร)

-

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

2555 พิจารณาการปรับลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ
23 และรอยละ 20 ในป 2556 และปรับลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ SMEs ให
สอดคลองกับนิติบุคคลทั่วไปและเพิ่ม
เงื่อนไขบางประการของ SMEs
- รางประกาศกระทรวงการคลัง อยูระหวางการศึกษาแนวทางการขยายฐาน
ภาษีเพื่อจัดเก็บสินคาและบริการบางประเภทที่
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักผู
กอใหเกิดมลพิษเปนผูจาย โดยใชมาตรการภาษี
สรรพสามิตเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
- เสนอ/ อนุมัติหลักการและราง ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
กฎหมายแลวเสร็จภายในเดือน ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณารางกฎหมาย
มกราคม 2554
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- นําเสนอผลการศึกษาใหกรม
ทราบภายในเดือน เมษายน
2554

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-

ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย
โดยคณะทํางานศึกษาแนวทางปองกัน
ชองวางของกฎหมายภาษีสรรพากร ได
สรุปผลการศึกษาการเสียภาษีของคณะ
บุคคล โดยพิจารณาใหเสียภาษีจากรายรับ
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

6. ใหมีการแยกยื่นแบบฯสามี/
ภรรยา (กรมสรรพากร)

-

7. มาตรการภาษีปรับปรุง
โครงสรางหนี้ และโครงสราง
องคกร (กรมสรรพากร)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

กอนหักรายจายเหมือนมูลนิธิสมาคม
- เสนอ/ อนุมัติหลักการและราง อยูร ะหวางดําเนินการรางกฏหมาย
กฎหมายเสร็จเดือน เมษายน โดยกรมสรรพากรอนุมัติในหลักการใหสามี
2554
และภรรยาสามารถแยกยื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีตามสวนรายไดของ
ตน
- เสนอ/อนุมัติหลักการและราง ดําเนินการแลวเสร็จ
กฎหมายเสร็จเดือน มกราคม - มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ กรมสรรพากรเห็นควรใหมีการ
2554
ตอสิทธิประโยชนออกไปอีก 1 ป (ระยะเวลาให
สิทธิประโยชน 1 ม.ค.54 – 31 ธ.ค. 54)
- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสราง
องคกร กรมสรรพากรเห็นควรใหมีการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป ใหแกผูประกอบกิจการซึ่งเปนบริษัท
มหาชน หรือบริษัทจํากัดที่เปนบริษัทในเครือ
เดียวกัน สําหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับหรือการ
กระทําตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องจากการที่ผูประกอบ
กิจการดังกลาวโอนกิจการบางสวนใหแกกัน
: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 515) และพระ
ราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 516)

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

8. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมตลาด
ทุน (กรมสรรพากร)

-

9. การนําเสนอหลักการการ
จัดเก็บภาษีระหวางประเทศ
(International Taxation)
(กรมสรรพากร)
10. ยกเลิก Nuisance Tax
(กรมสรรพสามิต)

-

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

1.การแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การควบรวมกิจการ: อยูระหวางพิจารณา
รางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษณีกา
2.แกไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อขจัด
ภาระภาษีซ้ําซอนสําหรับเงินไดประเภทเงิน
ปนผลของนิติบุคคล :อยูระหวางพิจารณา
รางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
3.การปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุน
การลงทุนในกรมธรรมประกันชีวิต
- สิทธิประโยชนการหักลดหยอนภาษี
สําหรับคาเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ
: กฎหมายมีผลใชบังคับแลว
- สรุปผลการศึกษาวิเคราะหหลักการ อยูระหวางศึกษาของคณะทํางานศึกษา
จัดเก็บภาษีระหวางประเทศใหมี
หลักการปรับปรุงโครงสรางภาษีสรรพากร
ความทัดเทียม และลดอุปสรรค
ภายในเดือน กันยายน 2554
- รางประกาศกระทรวงการคลัง -ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการรางประกาศ
เรื่อง ยกเวนภาษีสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 103 เพื่อ
เสนอยกเวนภาษีในสินคาที่ไมคุมคาตอการ
(ฉบับที่...)
- เสนอ/อนุมัติหลักการและราง
กฎหมายเสร็จเดือนกันยายน
2554

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

11. ปรับโครงสราง Sin Tax
(กรมสรรพสามิต)

-

12. แกไขพระราชบัญญัตยิ าสูบ
(กรมสรรพสามิต)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

จัดเก็บภาษี เชน พรม แกวเลดคริสตัล และ
สินคาอื่นๆ ใหกระทรวงฯ พิจารณา
- รางกฎกระทรวง กําหนดอัตรา - อยูระหวางการศึกษาพิจารณาปรับ
ภาษีสุรา (ฉบับที่...)
โครงสรางภาษีสุราทั้งระบบ ไมวาจะเปนการ
ปรับโครงสรางภาษีสุรากลั่น (สุราขาว สุรา
ผสม และบรั่นดี) ที่ยังไมเต็มเพดาน และการ
ปรับโครงสรางภาษีสุราแช (เบียร ไวน) ซึ่ง
เต็มเพดานภาษีแลว
- ศึกษาพิจารณาปรับโครงสรางอัตรา
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งระบบ ไมวาจะ
เปนการปรับโครงสรางอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตที่ยังไมเต็มเพดาน อีกทั้งศึกษา
แนวทางและผลกระทบการปรับโครงสราง
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งระบบ
- ศึกษากรอบแนวทางการจัดตั้งกองทุน
มาตรฐานสุราแหงชาติ (สมส.) และสถาบัน
พัฒนามาตรฐานสุรา
- การจัดทําพระราชบัญญัติยาสูบ - เสนอแกไขพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ
2509 ซึ่งเปลี่ยนฐานภาษีจากราคา ณ โรง
อุตสาหกรรม สําหรับสินคาที่ผลิตใน
ประเทศและ ราคา C.I.F. สําหรับสินคา

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-
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แผนงาน/โครงการ

13. ปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
รถยนต (กรมสรรพสามิต)

เงินงบประมาณ
(บาท)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

- แกไขประกาศกรมสรรพสามิต

ความกาวหนาการดําเนินงาน
นําเขา เปนราคาขายปลีก และใหอํานาจใน
การทํา Post Audit ทั้งนี้ ครม. เห็นชอบใน
หลักการตามที่เสนอปรับปรุงแกไข พ.ร.บ.
ยาสูบ เพื่อปรับฐานภาษีเมื่อวันที่ 12
เมษายน 54 ซึ่งปจจุบันอยูระหวางขั้นตอน
การพิจารณาตรวจราง พ.ร.บ. ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2554 เห็นชอบในหลักการใหปรับ
โครงสรางภาษีรถยนตทั้งระบบ โดย
มอบหมายใหกระทรวงการคลัง กระทรวง
พลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม รวม
พิจารณาปรับโครงสรางภาษีรถยนต
ดังกลาว โดยการคํานึงถึงการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ของ
รถยนต เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป
ภายใน 4 เดือน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

- จัดประชุมรวมกับกระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 13
กรกฎาคม 2554 และไดนําเสนอแนว
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เงินงบประมาณ
(บาท)

14. ศึกษาการปรับโครงสรางภาษี
น้ํามัน (กรมสรรพสามิต)

-

15. ปรับปรุงอัตราอากรสินคาตาม
กรอบทั่วไป (มาตรา ๑๒) ที่มีอัตรา
สูงกวาอัตราตามกรอบ WTO ใหมี
อัตราอากรเทากัน
(กรม

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

-

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

ทางการใชมาตรการภาษีรถยนต E85 ดังนี้
(1) ใหยกเวนภาษีตามจายจริง แตไมเกิน
30,000 บาทตอคัน (2) เสนอใหใชคา
สัมประสิทธิ์ที่ 0.75 แทนคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.37 ที่กระทรวงพลังงานเสนอ
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
พลังงานจะนําไปพิจารณาและนําเสนอในที่
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
แกไขประกาศ
กระทรวงการคลัง

- ปรับปรุงอัตราอากรสินคาตาม
กรอบทั่วไป (มาตรา 12) ที่มี
อัตราสูงกวาอัตราอากรตาม
กรอบ WTO ใหมีอัตราอากร

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน
2554 ขยายเวลามาตรการปรับลดอัตรา
ภาษีน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไมเกิน
รอยละ 0.035 โดยน้ําหนักในอัตรา 0.005
บาท/ลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมันผสม
อยูไมนอยกวารอยละ 4 ในอัตราภาษี
0.005 บาท/ลิตรออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
1.1 ตรวจสอบความถูกตองของรายการสินคา
ตามกรอบทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกวากรอบ
WTO พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 354 ประเภทยอย
เพิ่มเติมจากเปาหมาย 22 ประเภทยอย

-

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

ศุลกากร)

16. แกไขปญหาสินคา
อุตสาหกรรมที่อัตราอากรมีความ
ลักลั่น (กรมศุลกากร)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

เทากัน ประมาณ 332 ประเภท 1.2 ดําเนินการรวบรวมขอมูลสถิติการ
นําเขาและการใชสิทธิตามกรอบตาง ๆแยก
ยอย (ปงบประมาณ พ.ศ.
เปนรายประเทศ (ปงบประมาณ 25522554)
2553) สําหรับสินคา 354 ประเภทยอย
เสร็จเรียบรอยแลว
1.3 ผลกระทบดานรายไดกรณีการนําเขา
จากประเทศที่ไมไดเปนสมาชิก WTO
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
1.4 สรุปรายการสินคาเสนอกรมฯ ขอความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
ดําเนินการแลวเสร็จ
1.5 ยกรางประกาศกระทรวงการคลัง สรุป
คําเสนอพรอมหลักการเหตุผลเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เสนอกรมฯ
และอธิบดีฯ ลงนามเสนอกระทรวงฯ แลว
ตามหนังสือที่ กค 0518/ล.78 ลงวันที่ 18
สิงหาคม 2554
- แกไขปญหาสินคาที่มีการ
1. คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบราง
โตแยงพิกัดอัตราศุลกากร
ประกาศกระทรวงการคลังปรับปรุงอัตรา
เนื่องจากความลักลั่นของอัตรา อากรสินคา 2 กลุมสินคา เมื่อวันที่ 4
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
อากร จํานวน 22 กลุมสินคา
(- ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประมาณ 4 กลุมสินคา
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประมาณ 8 กลุมสินคา
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประมาณ 10 กลุมสินคา )

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

มกราคม 2554 ดังนี้
1)รถปนจั่นตามประเภทยอย
8705.10.00
2)ชุดอุปกรณควบคุมการใชกาซ
ธรรมชาติอัดในรถยนตตามประเภทยอย
9032.89.39
2. ดําเนินการยกรางประกาศ
กระทรวงการคลัง สรุปคําเสนอพรอม
หลักการเหตุผลเสนอ คณะรัฐมนตรีให
ความเห็นชอบเสนอกรมฯ เรียบรอยแลวอีก
3 กลุมสินคา ดังนี้
1) กลุมเตาเผาและเตาอบชนิดที่ใชใน
อุตสาหกรรมหรือตามหองปฏิบัติการ รวมถึง
เตาขยะไมใชไฟฟาตามประเภท 84.17
2) กลุมลูกกลิ้งที่นําเขามาเปน
สวนประกอบของเครื่องรีดตามประเภท
พิกัด 84.20
3) กลุมสวนประกอบของเครื่องจักรและ
เครื่องอุปกรณสําหรับบัดกรี เปาแลน
หรือเชื่อม ตามประเภท 84.68
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แผนงาน/โครงการ
17. ประสานพิกัดศุลกากร
Harmonized ASEAN 2012 :
จัดทําตารางเปรียบเทียบ(คูมือ)
AHTN 2007 กับราง AHTN 2012
และผลกระทบ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร ภาค 2 พิกัด
อัตราอากรขาเขา รวม 96 ตอน
(กรมศุลกากร)
18. การปรับปรุงแกไขกฏหมาย
ศุลกากรฉบับเรงดวน
(กรมศุลกากร)

19. การปรับปรุงแกไขกฏหมาย
ตามแผนพัฒนากฏหมาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554
(กรมศุลกากร)

เงินงบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
- ตารางเปรียบเทียบ(คูมือ)
AHTN 2007 กับราง AHTN
2012 และผลกระทบ สําหรับ
การปรับปรุงแกไขพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร
ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเขา
รวม 96 ตอน

ความกาวหนาการดําเนินงาน
ดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

- แกไขเพิ่มเติมกฎหมายศุลกากร ไดสงรางกฎหมายใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลว (รางกฎหมายฉบับนี้ได
(เพิ่มคํานิยามของถาย
ผานคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแลว
ยานพาหนะ ของผานแดน
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
การผานแดน)
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมศุลกากรได
เขารวมประชุมชี้แจงหรือใหความเห็นตอ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มเติม เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2554)

-

-

- ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ดังนี้

-

1.ยกเลิกมาตรา 109 นําไป
ควบรวมกับ มาตรา 108
เนื่องจากซ้ําซอนกัน เปนเรื่อง

ขณะนี้ไดสงรางกฎหมายใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลว เมื่อวันที่ 23 กันยายน
2554 ตามนัยหนังสือที่ กค 0503/16382
ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
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20. รวมกับกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม BOI สสว และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํา
ขอเสนอมาตรการดานการเงินเพื่อ
สงเสริมและชวยเหลือ SMEs
(สศค.)
21. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริม
ธุรกิจ SMEs (การเพิ่ม R&D,
Productivity and Creativity)
(กรมสรรพากร)

เงินงบประมาณ
(บาท)

-

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ตัวแทนเชนเดียวกัน
(พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.
2469
2. แกไขมาตรา 19 ทวิ (ง) โดย
แกไขถอยคําจาก”เหตุสุดวิสัย”
เปน“เหตุอันสมควร”
(พระราชบัญญัตศิ ุลกากร ฉบับที่ 9)
- ขอเสนอมาตรการดานการเงิน ดําเนินโครงการเรียบรอยแลว ไดจัดทํา
เพื่อชวยเหลือ SMEs
รายงานผลการศึกษา เรื่อง การสนับสนุน
ดานการเงินใหกับ SMEs ผาน SFIs และได
เสนอแผนและเปาหมายสินเชื่อและการค้ํา
ประกันสินเชื่อใหแก SMEs ประจําป 2554
เรียบรอยแลว
- เสนอ/อนุมัติหลักการภายใน ครม.เห็นชอบในหลักการ ดังนี้
กรกฏาคม 2554
1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิ 150,000 บาทแรก สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลัง 1 ม.ค.
2555 และกําหนดใหจัดเก็บในอัตรา 15%
ของกําไรสุทธิสวนที่เกิน 150,000 บาท แต
ไมเกิน 1 ลานบาท และอัตรา 23% ของ
กําไรสุทธิสวนที่เกิน 1 ลานบาท และ

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-

28

แผนงาน/โครงการ

22. รวมกําหนดความชัดเจน
แผนการลงทุนดาน Logistics
(สคร.)

เงินงบประมาณ
(บาท)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

- รวมกําหนดความชัดเจน
แผนการลงทุนดาน Logistics

ความกาวหนาการดําเนินงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือ
หลัง 2556 เปนตนไป กําหนดใหเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลในอัตรา 20 % ของกําไร
สุทธิสวนที่เกิน 1 ลานบาท
2. ขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
โดยยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับ เงิน
ไดพึงประเมินที่ไดรับปละไมเกิน 1,800,000
บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
- นําเสนอผลการศึกษาแผนการพัฒนา
Logistics (แผนยุทธศาสตร Logistics ป
2551 – 2554) และแผนการพัฒนาระบบ
ขนสง (แผนหลักในการพัฒนาระบบคมนาคม
ป 2554 – 2563) ตอปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2554
- ไดมีการจัดประชุมรวมกันระหวางปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และ
เลขาธิการ สศช. เพื่อหารือเกี่ยวกับ

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-
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เงินงบประมาณ
(บาท)

23. กําหนดแผนการลงทุนดานน้ํา
(สบน.)

-

24. ปรับปรุงพระราชบัญญัติวา
ดวยการใหเอกชนเขารวมการงาน
หรือดําเนินการของรัฐ พ.ศ. 2535
(PPP) (สคร.)

-

25. กําหนดแผนการเงินของ
โครงการลงทุนที่สําคัญ (สคร.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

แผนการลงทุนและการจัดหาเงินลงทุนใน
ระบบขนสงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
- แผนการลงทุนและจัดลําดับ
- สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) ได
ความสําคัญของโครงการ
จัดประชุมคณะทํางาน Focus Group ครั้ง
ทั้งหมด
ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2554
เรื่องการสรางความชัดเจนดานการลงทุน
- เสนอรางกฎหมายใหมหรือ
- ไดจัดประชุมคณะทํางาน Focus Group
ปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื่อ
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
นําเสนอรัฐมนตรีวาการ
2554 เรื่องการสรางความชัดเจนดานการ
กระทรวงการคลัง
ลงทุนในระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ ภายใตแผนการลงทุนระยะ 5
ป (พ.ศ.2555-2559)
- สบน. สวค. ผูแทน สศช. และผูแทน สงป.
รวมเดินทางศึกษาดูงานการศึกษาดูงาน ณ
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากระเสียว
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง
โครงการของกรมชลประทานภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ในบริเวณ
ใกลเคียง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
- แผนการเงินของโครงการลงทุน คณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราชบัญญัติ ปญหาความไมชัดเจนใน
ที่สําคัญ
การใหเอกชนเขารวมทุนในกิจการของรัฐ บทบัญญัติของกฎหมาย
30

แผนงาน/โครงการ

26. พัฒนาปรับปรุงทาเรือน้ําลึก
จังหวัดสงขลา (กรมธนารักษ)

27. พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มี
ศักยภาพในแนวของโครงการ
ระบบรถไฟฟาในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนอาคาร
จอดรถยนต Park & Ride
(กรมธนารักษ)
28. สรางศูนยกระจายสินคาเพื่อ
รองรับระบบ Logistics ตาม

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

3,320,000

3,200,000 ปรับปรุงทาเรือน้ําลึก จังหวัด
(รอยละ 96.39) สงขลาเพื่อรองรับระบบ
Logistics

-

- สํารวจพื้นที่และศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ ให
สอดคลองกับโครงการระบบ
รถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานคร
สายสีแดง และสายสีมวง
ภายในเดือนมิถุนายน 2554
- สํารวจพื้นที่และศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ ให

-

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดมีประชุมเพื่อพิจารณาราง
กฎหมายดังกลาว ทุกวันพฤหัสบดี และเมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2554 ไดพิจารณาใน
วาระที่ 1 เรียบรอยแลว
ขณะนี้อยูระหวางเตรียมแตงตั้ง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตาม
มาตรา 13 แหง พระราชบัญญัติวาดวยการ
ใหเอกชนเขารวมงานฯ เพื่อเตรียมราง
สัญญาการใหเอกชนเขารวมงานฯ
อยูระหวางประสานกับกองทัพอากาศเพื่อ
ขอขอมูลการขอใชพื้นที่ของกรม
อุตุนิยมวิทยา ที่ใชรวมกับแปลงบานพัก
ขาราชการทหารอากาศ เขตดอนเมือง

วาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานอันเปนเหตุให
ตองนําเรื่องเขาหารือตอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนจํานวนมาก

อยูระหวางนําเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อ
สํารวจที่ราชพัสดุ จํานวน 11 จังหวัด ไดแก

-

สวนราชการผูครอบครอง
(กองทัพ อากาศ) ใช
ประโยชนเปนอาคารพัก
อาศัยจึงอาจไมใหความ
รวมมือในการสงคืนพื้นที่
เพื่อดําเนินโครงการ
-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

เสนทางรถไฟความเร็วสูง
(กรมธนารักษ)

29. Sukuk
(สศค.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
สอดคลองกับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง ภายในเดือน
มิถุนายน 2554
- การแกไขกฎกระทรวงวาดวย
การอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ
รองรับตราสารศุกูก

ความกาวหนาการดําเนินงาน
นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง กาญจนบุรี
จันทบุรี สตูล สุรินทร และลําปางและพื้นที่
อื่น ๆ ที่มีความพรอม จึงทําใหไมสามารถ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไปได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีการ
ประชุมพิจารณาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2554 โดยมีผูแทนจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ธนาคารแหงประเทศไทย และ สศค.
เขารวมชี้แจง โดยที่ประชุมเห็นวา ไมควร
ใชวิธีการกําหนดคํานิยามคําวา “หนวย
ลงทุน” ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. เสนอ (ที่
ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554) ซึ่งขัด
กับบทคํานิยาม ในสวนที่เกี่ยวของกับ
“หนวยลงทุน”ที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 4
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรใหใช
ถอยคําวา “หลักทรัพยอื่นที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกับหนวยลงทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด”
แทนคําวา “ใบทรัสต” ในรางกฎ

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

30. Venture Capital
(สศค.)

-

31. Inflation-linked Bond (ILB)
(สบน.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

- การปรับปรุงหลักเกณฑการให
สิทธิประโยชนทางภาษีแก
ธุรกิจเงินรวมลงทุน
- - ทําความเขาใจรูปแบบและ
วิธีการซื้อขายและลงบัญชีของ
ILB
- กําหนดราคาที่เหมาะสม และ
ประเมินความตองการของนัก
ลงทุนเพื่อกําหนดวงเงินที่
เหมาะสม
- ชี้แจง ทําความเขาใจกับนัก
ลงทุน และประชาสัมพันธ

ความกาวหนาการดําเนินงาน
กระทรวงฯ ที่ผานการตรวจพิจารณาครั้ง
แรก (30 กันยายน 2553)
- ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแกไขถอยคํา
และจะสงรางกฎกระทรวงดังกลาวให
สํานักงาน ก.ล.ต. ยืนยันความเห็นเกี่ยวกับราง
กฎกระทรวงฯ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนสง
เรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอไป
อยูระหวางรางกฎหมายแกไขการใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีฯ
ดําเนินการจําหนายพันธบัตรในวันที่ 11-13
กรกฎาคม 2554 และออกพันธบัตรในวันที่
14 กรกฎาคม 2554 โดยมียอดการ
จําหนาย 40,000 ลานบาท
- กําหนดแนวทางใหมีการออกพันธบัตร
Inflation-linked Bond อยางตอเนื่องเพื่อ
สรางสภาพคลอง
- มีการออก ILB เพิ่มเติมบนรุนเดิม ไมเกิน
60,000 ลานบาท ในปงบประมาณ 2555
เพื่อสรางสภาพคลองให ILB ที่ออกไปแลว

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

32. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศ (สบน.)

-

33. ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะ
ที่ 2 (สศค.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

และเปนอัตราอางอิงของตลาด
- 1. เพื่อใชในการปรับโครงสราง - พิธีลงนามบันทึกความตกลงวาดวยการ
หนี้เงินกูจากธนาคารพาณิชยที่ จําหนายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ
ใชในโครงการไทยเขมแข็ง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเปดให
2. เพื่อเพิ่มอายุเฉลี่ยของหนี้
ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554
รัฐบาล และ Lock-in อัตรา
- เปดขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อรายยอย
ดอกเบี้ยระยะยาวในระดับต่ํา พิเศษ ผาน ATM ระหวางวันที่ 12-30
3.ประเมินความตองการและ กันยายน 2554 – ในปงบประมาณ 2555
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
จะดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อราย
รวมทั้งแจงใหผูรวมตลาดทราบ ยอยพิเศษผาน ATM อยางตอเนื่องเพื่อ
ถึงแผนการออกพันธบัตรรุน
หลอเลี้ยงตลาดและเปนทางเลือกใหผูออม
อายุ 50 ป อยางเปนทางการ รายยอยสามารถเขาถึงการออมที่มีความ
4.เพื่อใหนักลงทุนสามารถวาง มั่นคงสูง
แผนการลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ออกประกาศกระทรวงการคลัง รมว.คลัง ไดออกประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
เงื่อนไขในการที่ ธย. จะขอ
ที่ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจะขอ
อนุญาตยกระดับเปน ธพ.
อนุญาตยกระดับฐานะเปนธนาคารพาณิชย
ซึ่งลงราชกิจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ
๑๖ ง วันที่ ๘ กุมภาพันธ 25๕๔

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-
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แผนงาน/โครงการ
34. ASEAN Integration 2010:
- ดานการคา
- ดานการเจรจาเปดเสรีการคา
บริการดานการเงินภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยการคาบริการ
ของอาเซียน
(สศค.)

เงินงบประมาณ
(บาท)
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
- - ดานการคา ประเทศสมาชิก
ใหม ลดภาษีสินคาในบัญชี
ลดภาษีลงเหลือรอยละ ๐ ใน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
- ดานเจรจาเปดเสรีการคา
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังลงนามในพิธี
สารฯ ในการประชุม
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังอาเซียนใน
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- การประชุมคณะกรรมการประสานงาน
การดําเนินการภายใตความตกลงการคา
สินคาของอาเซียน (CCA) ครั้งที่ ๕ เมื่อ
วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ
ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมไดรับทราบวา
กัมพูชาและเวียดนามยังมิไดดําเนินการลด
ภาษีศุลกากรสินคาจํานวนรอยละ ๖๐ และ
๘๐ ในบัญชีลดภาษีลงเหลือรอยละ ๐ ในป
๒๕๕๓ ตามลําดับ ตาม Road Map for
Integration of ASEAN และ Strategic
Schedule ภายใน AEC Blueprint ที่
ประชุมจึงไดขอใหทั้ง ๒ ประเทศเรง
ดําเนินการ ทั้งนี้ สศค. ไดมีหนังสือแจงให
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ผูรับผิดชอบกรอบการประชุมเจาหนาที่
อาวุโสดานเศรษฐกิจของอาเซียน และ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หยิบยกประเด็น
ดังกลาวในการประชุมที่เกี่ยวของเพื่อใหทั้ง
๒ ประเทศเรงดําเนินการลดภาษีตอไปแลว
- สําหรับรายการสินคาที่ประเทศสมาชิก
ใหมจะขอใชความยืดหยุนในการขยายเวลา

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

35. ASEAN Macro Economic
Research Office (AMRO)
(สศค.)

-

36. ASEAN+3-Credit
Guarantee and Investment
Facility (CGIF)
(สศค.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

การลดภาษีลงเหลือรอยละ ๐ ออกไปจากป
๒๕๕๘ เปน ๒๕๖๓ ซึ่งตามความตกลง
ATIGA กําหนดใหมีจํานวนไมเกินรอยละ ๗
ของจํานวนรายการทั้งหมด ประเทศสมาชิก
ใหมทั้ง ๔ ประเทศไดเห็นพองที่จะแจง
แผนการลดภาษีเบื้องตน (Indicative Tariff
Reduction Schedule) ตอที่ประชุม CCA
ภายในชวงครึ่งแรกของป ๒๕๕๖
- สํานักงานฯ จะเริ่มการ
- ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสกระทรวงการคลัง
ดําเนินงานภายในเดือน
และธนาคารกลางอาเซียน+๓ ในวันที่ ๖ เม.ย.
พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย ไดคัดเลือก
ผูอํานวยการ (Director) ของ AMRO แลว โดย
ผูแทนจากจีนจะดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ
ในปแรก และผูแทนจากญี่ปุนจะดํารงตําแหนง
เปนผูอํานวยการในปที่ ๒ และ ๓
- สํานักงานฯ จะเริ่มดําเนินงานอยางเปนทางการ
ในกลางเดือนตุลาคม ณ ประเทศสิงคโปร
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มอุปทาน - รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได
ของพันธบัตรสกุลเงินทองถิ่นของ ลงนามในความตกลงเพื่อการจัดตั้ง CGIF
ภาคเอกชนในภูมภิ าคอาเซียน+๓ แลวเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ และไดจัดสง
ซึ่งกองทุน CGIF นี้ จะมีขนาด
เงินจํานวน ๑๒.๖ ลานเหรียญสหรัฐฯ แก

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

๗๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
เงินทุนจะมาจากประเทศสมาชิก
อาเซียน+๓ และ ADB ซึ่ง CGIF
จะทําหนาที่ค้ําประกันพันธบัตร
ใหแกภาคเอกชน ซึ่งจะชวยให
ภาคเอกชนสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนและสามารถระดมทุนได
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ADB ในฐานะ Trustee
- การประชุม Board of Directors จะมีขึ้น
ในทุกไตรมาส ซึ่ง สบน. จะเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
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3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

1. การปรับปรุงการใช
ประโยชนทาเรือกรุงเทพ
(สคร.)

-

2. โครงการกอสรางศูนย
ประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ จ.ภูเก็ต
(กรมธนารักษ)

79,956,000

3. บริหารหลักทรัพยที่รัฐถือใน
เชิงรุก (สคร.)

-

4. รางพระราชบัญญัติการ
กํากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
(สคร.)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
- นําเสนอแนวทางการพัฒนา
ทาเรือกรุงเทพตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ความกาวหนาการดําเนินงาน

สคร. ไดดําเนินการนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาทาเรือกรุงเทพตอ รมว. กค. เพื่อให
ความเห็นชอบในหลักการเบื้องตน เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2554
55,971,000 - จ า ง ที่ ป รึ ก ษ า บ ริ ห า ร ดําเนินการในขั้นตอนการจางออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง / ลงนามจางเรียบรอย
(รอยละ 70.00) โครงการ
แลว โดยลงนามในสัญญาจางเมื่อวันที่ 27
- จางที่ปรึกษาดานธุรกิจ
เม.ย. 54 ไดผูรับจางกลุมนิติบุคคล KAED
- จางออกแบบและควบคุม
103 ประกอบดวย บริษัท 7 บริษัท
งานกอสราง/ลงนามจาง
Detail Design
ขณะนี้ผูออกแบบฯ สงงานงวดสุดทายแลว
อยูระหวางคณะกรรมการตรวจการจาง
- นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาจัดหาที่
พิจารณา
ปรึกษาเพื่อวิเคราะหแนวทางการบริหาร
จัดการ รวมทั้งประเมินมูลคาและชองทาง
การจําหนายหลักทรัพยดังกลาว
- การจัดทํารางพระราชบัญญัติ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20
การกํากับและพัฒนานโยบาย เมษายน 2554 ใหกระทรวงการคลังรับราง
กฎหมายดังกลาวกลับมาทบทวนใน
รัฐวิสาหกิจ
ประเด็นที่เกี่ยวของตอไป อาทิ อํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนตน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

หมายเหตุ : เงิน
งบประมาณจากโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555

-

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- วิธีการบริหารเงินสดและการ
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
เงินคงคลัง

- สบน. ไดประสานเปนการภายในกับ
กรมบัญชีกลาง ประเด็นการแกไข
พระราชบัญญัติเงินคงคลังแลว และได
รายงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางนําเงิน
คงคลังไปบริหารจัดการเพื่อใหได
ผลตอบแทนตอกระทรวงการคลังแลว
- กรมบัญชีกลางอยูระหวางศึกษาการแกไข
กฎหมาย

-

- สศค. ไดทําการศึกษาแนวทางการแกไข
ปญหาหนี้ FIDF ทุกแนวทางตามดําริของปลัด
กระทรวงการคลัง และนําเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาหนี้ FIDF ดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงการคลังแลว รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังสั่งการให สศค. และ สวค.
ศึกษาแนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
แกไขปญหาหนี้ FIDF
TDRI ไดสงรายงานฉบับสมบูรณและ
คณะกรรมการ ตรวจรับไดพิจารณาตรวจ
รับเรียบรอยแลว และอยูระหวางการ
ประมวลผลการศึกษาเสนอตอผูบริหาร ซึ่ง

-

5. บริหารจัดการระดับและ
ผลตอบแทนเงินคงคลัง : ควบคุม
ระดับเงินคงคลังใหอยูในระดับที่
เหมาะสม/การนําเงินคงคลังไป
บริหารจัดการเพื่อใหได
ผลตอบแทน /การปรับระดับการ
ออกตั๋วเงินคลังเพื่อใชในการ
บริหารเงินสด (สบน. และ
กรมบัญชีกลาง)
6. บริหารจัดการหนี้ FIDF
กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการหนี้ FIDF (สบน.)

-

-

- กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการหนี้ FIDF เพื่อลดตน
เงินและภาระดอกเบี้ย FIDF 1
และ FIDF 3

7. โครงการวิจัยแนวทางการ
จํากัดคาใชจายเพื่อสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ
(กรมบัญชีกลาง)

-

- ประมวลผลการศึกษาแลว
เสร็จในเดือนเมษายน 2554

สัญญากําหนดสงมอบงาน
ภายใน 240 วัน นับแต
วันลงนามในสัญญา ซึ่ง
ระยะเวลาจะสิ้นสุดลง
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

คาดวา จะสามารถเสนอไดภายในเดือน
กันยายน 2554

8. โครงการศึกษาแนวทางการ
ปฏิรูปองคกรเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ
(กรมบัญชีกลาง)

-

- ประมวลผลการศึกษาแลว
เสร็จในเดือนเมษายน 2554

9. โครงการวิจัยเรื่องระบบ
อางอิงของยา (กรมบัญชีกลาง)

-

- ประมวลผลการศึกษา
แลวเสร็จในเดือนเมษายน
2554

เดือนพฤษภาคม 2554
แตเนื่องจากกระทรวง
การคลังมีนโยบายให
กําหนดแผนปฏิบัติงาน ให
แลวเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2554 เร็วกวา
ระยะเวลา ตามสัญญา จึงทํา
ใหเปนโครงการที่ดําเนินการ
ชากวาแผนที่กําหนด
TDRI ไดปรับปรุงแกไขเนื้อหาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการตรวจรับ และสงรายงาน
ฉบับสมบูรณ ใหกรมบัญชีกลางแลว ขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาตรวจรับ และ
ประมวลผลการศึกษาตอผูบริหาร ซึ่งคาด
วาจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จไดภายใน
เดือนกันยายน 2554
กรมบัญชีกลางไดแตงตั้งคณะกรรมการจางที่ 1. มาตรการควบคุมการ
ปรึกษาเพื่อดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตก เบิกคายาเกิดขอโตแยง
ลงแลว แตเนื่องจากกรณีนี้เปนการจางที่
จากผูมีสวนไดสวนเสียเปน
ปรึกษาที่มีคาจางเกิน 2 ลานบาท ทําใหตอง อยางมาก จึงตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการ ทําการศึกษาขอมูลให
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แผนงาน/โครงการ

10. โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริหารเงินนอกงบประมาณ
(กรมบัญชีกลาง)
11. โครงการวิเคราะหรายงาน
การรับและการใชจายเงิน
รายไดที่ไมตองนําสงคลังเปน
รายไดแผนดินตามมาตรา 170
แหงรัฐธรรมนูญฯ
(กรมบัญชีกลาง)

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

-

- เสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ
ตอกระทรวงการคลังในเดือน
พฤษภาคม 2554

-

- เสนอรายงานฯตอ
กระทรวงการคลัง/
คณะรัฐมนตรี และสภา
ผูแทนราษฎรฯ ในเดือน
กุมภาพันธ 2554

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

พัสดุ (กวพ.) กอนการจาง ซึ่งขณะนี้ กวพ.
ไดพิจารณาอนุมัติแลว และคณะกรรมการ
จางที่ปรึกษาไดพิจารณาการจัดจางแลวเสร็จ
เสนอสํานักเลขานุการการมเพื่อดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป คาดวาจะ
ดําเนินการจางไดภายในเดือนกันยายน
2554

รอบคอบมากยิ่งขึ้น
2. ปญหาการจางที่ปรึกษา
ลาชา
3. รมว.กค ไดมีนโยบายให
กรมฯ ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบวิธีการจายคา
รักษาพยาบาลผูปวยนอก
(Case Mix) เพิ่มเติม
ปญหาความไมชัดเจน ใน
ขอบเขตการดําเนินการ
รวมทั้งการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาฯ ไดแจงผลการ
หารือ เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2554 วาตอง
รวมหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ไวใน รายงานฯ มาตรา
170 แหงรัฐธรรมนูญฯ
ดวย และไดนําเสนอ
กระทรวงการคลังแลวเมื่อ

อยูระหวางนํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบบริหารเงินนอกงบประมาณใหธนาคารโลก
(World Bank) รวมพิจารณาใหความเห็นใน
ภาพรวมเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
นําเสนอรายงานการรับและการใชจายเงินฯ
ตอกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2554 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
กระทรวงการคลัง จึงขอใหกรมบัญชีกลาง
รับเรื่องคืนกลับมา และกรมบัญชีกลาง ได
นําเสนอผูบริหารกระทรวงการคลังแลว
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554
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แผนงาน/โครงการ

12. บริหารคาใชจายเงินเดือน
(กรมบัญชีกลาง)
13. บริหารคาใชจายในการ
เดินทาง (กรมบัญชีกลาง)

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

-

เปาหมาย

- รวบรวมขอมูลในเบื้องตนแลว
เสร็จ ในเดือนมกราคม 2554
- รวบรวมขอมูลในเบื้องตนแลว
เสร็จในเดือนมกราคม 2554

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ดําเนินโครงการแลวเสร็จในเดือนมีนาคม
2554
เสนอมาตรการตามแผนปฏิบัติการสู
งบประมาณสมดุลภายในระยะเวลา 5 ป
(เรื่อง คาใชจายในการเดินทางไปราชการ)
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให
สวนราชการใหความรวมมือดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดตามที่ ครม. ไดมีมติเมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ตอไป และ
เพิ่มเติมใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินในการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
สําหรับใหขาราชการประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ และประเภทบริหารระดับสูง

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
วันที่ 6 มิถุนายน 2554
และเนื่องจากมีการปรับเ
ปลี่ยนรัฐบาล กระทรวง
การคลังจึงไดสงเรื่องคืน
กรมบัญชีกลาง ซึ่งขณะนี้ได
นําเสนอกระทรวงการคลัง อีก
ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2554
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แผนงาน/โครงการ

14. การจัดทําขอมูลฐานะการ
คลังทองถิ่น (กรมบัญชีกลาง)
15. โครงการวิเคราะหขอมูล
ดานรายจายและการนําแนวคิด

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

-

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

หรือขาราชการระดับ 10 ขึ้นไป หรือ
ตําแหนงที่เทียบเทา ใหเบิกคาเครื่องบินใน
อัตราชั้นธุรกิจ ยกเวน ปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่มีตําแหนง
เทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดี
- เสนอแนวทางในการบริหารคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการตออธิบดีฯ วันที่ 28
มกราคม 2554
- เสนอโครงการดังกลาวตอกระทรวงการคลัง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4
/08177 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554
- ปรับแกไขตามขอสังเกตของรองปลัดฯ
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค
0406.4/09122 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
- รองปลัดฯ มีขอสังเกต สงเรื่องคืน
กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2554 เพื่อใหรอนําเสนอรัฐบาลชุดใหมตอไป
- รวบรวมขอมูลในเบื้องตนแลว ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามเปาหมาย
เสร็จในเดือนมกราคม 2554
- เสนอรายงานผลการนํา
ดําเนินโครงการแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน
แนวคิด Capital Chargeมา 2554

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-
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แผนงาน/โครงการ
Capital Charge มารวม
คํานวณตนทุนภาครัฐ
(กรมบัญชีกลาง)
16. บริหารความเสี่ยงทางการ
คลัง (สศค.)

17. รางพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ....
(สศค.)

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

-

-

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

ใชในภาครัฐในเดือน มิถุนายน
2554
- จัดทํารายงานความเสี่ยง
ทางการคลัง

- สศค. ไดรางรายงานความเสี่ยงทางการ
คลังประจําปงบประมาณ 2554 โดยคลอบ
คลุมขอมูลความเสี่ยงสวนที่ขยายขอบเขต
เพิ่มขึ้น 3 หัวขอเสร็จเรียบรอยแลว
- สศค. อยูระหวางการปรับปรุงรางรายงานความ
เสี่ยงทางการคลังประจําปงบประมาณ 2554 ตาม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ได
จัดสงใหกับ สศค. และอยูระหวางจัดเก็บขอมูล
ความเสี่ยงทางการคลังเพื่อจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการฯ ภายใน
เดือนธันวาคม 2554
- รางพระราชบัญญัติที่ผานการ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาราง
พิจารณาและแกไขโดย
พระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. …. เสร็จสิ้นแลว

-

-
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4. การสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ
แผนงาน/โครงการ

1. โครงการแนวรวมปฏิบัติ
Collective Action
(กรมบัญชีกลาง)

2. ติดตามประสิทธิภาพการใชจาย
โครงการไทยเขมแข็ง (ผูตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง)
3. ทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางทั้งระบบ
(กรมบัญชีกลาง)

เงินงบประมาณ ผลการเบิกจาย
เปาหมาย
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
- เสนอผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการฯ ในเดือน
ธันวาคม 2554

-

ความกาวหนาการดําเนินงาน
ขณะนี้อยูระหวางการนําผลการสํารวจ
ความคิดเห็นในการเปดเผยขอมูลฯ มา
พิจารณาประกอบการจัดทําแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการนํารองใหผูบริหาร
กระทรวงการคลังพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

- ตรวจสอบได 180 โครงการ
สามารถดําเนินการตรวจสอบไดรวม 242
ภายในเดือนสิงหาคม (เดือนละ ภายในเดือนกันยายน 2554 (211 โครงการ
20 โครงการ)
ภายในเดือนสิงหาคม 2554)
- จัดทํารางหลักเกณฑฯ
ดําเนินโครงการแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน
แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน
2554
2554

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
การสํารวจความคิดเห็น
ในการเปดเผยขอมูลฯ
ตองรวบรวมจากหลาย
หนวยงาน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
สื่อมวลชน ซึ่งตองใชเวลา
ในการติดตอประสานงาน
จึงทําใหเกิดความลาชา
-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ ผลการเบิกจาย
เปาหมาย
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
41,360,850 หนวยงานนํารองทดลองใช
4. โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อ
91,913,000
(รอยละ45) ระบบ e-GP ระยะที่ 2 ในเดือน
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
อยางครบวงจร*
กันยายน 2554 หนวยงานนํา
(กรมบัญชีกลาง)
รองทดลองใชระบบ e-Bidding
และระบบ e-Market ในเดือน
กันยายน 2556
5. โครงการศึกษาแนวทางการรวม
- รายงานผลการศึกษาฉบับ
ศูนยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ*
สมบูรณในเดือนมิถุนายน 2554
(กรมบัญชีกลาง)

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

กรมบัญชีกลางดําเนินการประเมินผลการ
ทดลองใชระบบงานของหนวยงานนํารอง
และคาดวาจํานวนหนวยงานนํารองที่
สามารถใชระบบ e – GP ระยะที่ 2 และ
ผานเกณฑการประเมินผล ประมาณการ
รอยละ 75 - 80
ที่ปรึกษาจัดทําและสงรางรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) ให
กรมบัญชีกลางภายใน เดือนกันยายน 2554
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5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

1. จัดตั้งสํานักนโยบายพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน
(สศค.)

-

2. นําผูเสียภาษีที่อยูนอกระบบ
เขาสูระบบภาษี (ทั้งบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล)
(กรมสรรพากร)

-

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการยื่นแบบ และบันทึก
ขอมูลดวย Bar Code (กรมสรรพากร)
4. พัฒนาระบบควบคุมการออก
ใบกํากับภาษีดวยระบบอิเล็กทรอ
นิสก (e-Tax Invoice) (กรมสรรพากร)
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ (HUB)

80,000
800,000
18,731,905

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

- ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในกฎกระทรวงแบง
สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
การคลัง และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
- นําผูเสียภาษีที่อยูนอกระบบ
- สถานะตั้งแตเดือน ต.ค.53 – ส.ค. 54 นํา
เขาสูระบบภาษี 330,000 ราย ผู เ สี ย ภาษี ร ายใหม เ ข า สู ร ะบบจํ า นวน
ในป 2554
441,169 ราย ซึ่งสูงกวาเปาหมาย 70,532
ราย (เปาหมาย 370,637 ราย)
- อยูระหวางดําเนินการ และคาดสามารถ
นําผูเสียภาษีที่อยูนอกระบบเขาสูระบบได
สูงกวาประมาณการในปงบประมาณ 2554
80,000 เปดใหบริการเดือนกุมภาพันธ ดําเนินการแลวเสร็จ ระบบพรอมใชงาน ที่
(รอยละ 100) 2554
เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
800,000 เปดใหบริการเดือนพฤษภาคม
(รอยละ 100) 2554
2,678,324 เปดใหบริการรับ-จายแลก

ดําเนินการแลวเสร็จ

- จ.อุบลราชธานี และขอนแกน ไดเปด
(รอยละ 14.30 ) เหรียญในจังหวัด อุบลราชธานี ใหบริการรับคืน-จายแลกเหรียญกษาปณ

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

(กรมธนารักษ)

6. โครงการพัฒนาบริหารที่ราช
พัสดุแปลง บบส.
(กรมธนารักษ)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย
และขอนแกน

- กอสรางเปนอาคารสํานักงาน
สําหรับสวนราชการ

ความกาวหนาการดําเนินงาน
ตั้งแตวันที่ 19 ก.ค. 54 เปนตนไป
-กรมธนารักษไดจัดทํากรอบโครงสราง
อัตรากําลังทั้ง 6 Hub แลว ขณะนี้อยู
ระหวางกรมบัญชีกลางจัดทํากรอบ
อัตรากําลังเสนอ อกพ.กระทรวง เพื่อขอ
อนุมัติตัดโอนอัตราใหกรมธนารักษ
จํานวน 62 อัตรา
ปลัดกระทรวงการคลังไดมอบหมายให บ.
ธพส. ดําเนินโครงการ โดยรูปแบบอาคาร
จะตองเปนอาคารรวมหนวยราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งจะมีตรา
สัญลักษณของกระทรวงการคลังบนอาคาร
ภายในอาคารจะตองมีศูนยประชุม
ขนาดใหญ สําหรับรองรับการใชงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พรอม
ทั้งใหดําเนินการปรับแบบโดยใหเพิ่มพื้นที่
ราชพัสดุในแปลงที่ติดกัน ประมาณ 1 ไร
ซึ่งปจจุบันอยูในความครอบครองของ
บริษัท เอ็น อี พี อสังหาริมทรัพย และ
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ “NEP”
ขณะนี้ไดมอบหมายใหศูนยบริการวิชาการ

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

7. โครงสรางกอสรางบานพัก
สวัสดิการขาราชการ
กระทรวงการคลัง (แปลง ร.ส.พ.)
(กรมธนารักษ)
8. บูรณาการสินคา : (1) ยาสูบ
(2) รถยนต (รองปลัดเสาวนีย)

-

-

-

-

- สรุปผลสํารวจความตองการ
เสร็จ ภายในมีนาคม 2554

9. เชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง 3 กรม
จัดเก็บภาษี (รองปลัดเสาวนีย)

-

ความกาวหนาการดําเนินงาน
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทําการสรุป
แบบและผลการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการฯ เพื่อนําเสนอปลัด
กระทรวงการคลังพิจารณา และ
ขออนุมัติดําเนินโครงการตามขั้นตอนของ
ธพส. ตอไป
ขณะนี้อยูระหวางกรมธนารักษจะนําเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติให
บ.ธพส.เปนผูดําเนินโครงการ

ดําเนินการเสร็จตามเปาหมาย โดยได
ประชุมแจงผลการดําเนินงานใหกับผู
ประกอบทราบ เมื่อวันที่ 13กันยายน 2554
และสํารวจผลความพึงพอใจ ซึ่งมีระดับ
ความพึงพอใจรอยละ 86
- การเชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง ดําเนินการเสร็จตามเปาหมาย ใน 5
3 กรมจัดเก็บภาษี
โครงการดังนี้
1. โครงการเว็บไซตบริการ 3 กรมภาษี
กระทรวง การคลัง (e-Tax Portal)
2. โครงการระบบสืบคนขอมูล 3 กรมภาษี
(Tax Search Engine)

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-

-
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แผนงาน/โครงการ

10. โครงการจัดตั้งระบบ
National Single Window
(NSW) ของประเทศไทย
(กรมศุลกากร)

เงินงบประมาณ
(บาท)

370,851,300

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

185,425,650 มี ร ะบบ National Single
(รอยละ 50) Window (NSW) พรอมสําหรับ

การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน
ต า งๆ ทั้ งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

3. โครงการสารานุกรมภาษี (Tax Wiki)
4. โครงการบูรณาการขอมูลภาษี (Tax
Information Portal)
5. โครงการกําหนดเลขประจําตัวผูเสียภาษี
อากรเดียว (Tax Single ID)
การออกแบบ พัฒนา ทดสอบระบบงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
- บริษัทฯ นําเสนอการใหบริการระบบ
Help Desk and Call Center เพิ่มเติม
และการนําเสนอระบบ Monitoring
Server (30 ส.ค. 54)
- บริษัทฯ สงเอกสารผลการศึกษา
ใบอนุญาต ใบรับรองและผลการปรับลด
กระบวนการ เอกสารระบบงานการขอ
และออกใบอนุญาตและใบรับรองของ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร (30 ส.ค. 54)
- บริษัทฯ สงคูมือแสดงกระบวนการทํางาน
(electronic process and procedure)
สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบ
NSW ในประเทศ (30 ส.ค. 54)
- บริษัทฯ สงแผนดําเนินงานทางเทคนิค
ระหวางหนวยงานภาครัฐและระบบ
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เงินงบประมาณ
(บาท)

11. APEC-PPP
(สศค. และ สคร.)

-

12. ยุทธศาสตรความเปนหุนสวน
ของไทยกับ ADB (สศค.)
13. สรางพิพิธภัณฑทรัพยสินมีคา
ของแผนดิน (กรมธนารักษ)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

NSW (31 ส.ค. 54)
- บริษัทฯ ดําเนินการทดสอบการเชื่อมโยง
ขอมูลระหวาง NSW ทั้ง 2 ชุด เมื่อวันที่
10-11 ก.ย. 54
คณะกรรมการฯ ดําเนิน การตรวจรับ งาน
งวดที่ 3 ระหวางวันที่ 12-16 ก.ย. 54
- มีผูแทนกระทรวงการคลังเขา การเขารวมประชุม APEC Finance
รวมการประชุมไมนอยกวา ๕๐ Ministers’ Process : Framework and
คน
Options for Public and Private
Financing of Infrastructure เมื่อวันที่
๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
- ไดผลสรุปและกรอบแนวทางที่ อยูระหวางดําเนินการ
ชัดเจน
- ดําเนินการจางสถาบันที่มีความ - จัดทําราง TOR เสร็จเรียบรอยแลว และ
เชี่ยวชาญศึกษาความเหมาะสม กระทรวงการคลังไดอนุมัติประมาณการ
ของสถานที่และรูปแบบของ
รายจายเพิ่มเติมจากเงินทุนหมุนเวียนการ
พิพิธภัณฑ (สถาบันไทยคดี
แสดงเหรียญกษาปณและเงินตราไทย เพื่อ
ศึกษา มธ.) ภายในเดือน
ดําเนินการจางที่ปรึกษาโครงการศึกษา
กันยายน 2554
จัดทําแผนแมบทการจัดสรางพิพิธภัณฑ
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการตามระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

- ความชัดเจนในเรื่อง

สถานที่กอสราง
พิพิธภัณฑ
- ตองนําผลการศึกษาฯ
มาประกอบการขอตั้ง
ประมาณการกอสราง
พิพิธภัณฑ
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14. จัดแสดงทรัพยสินมีคาของ
แผนดินดวยระบบเสมือนจริง
(Augmented Reality
Technologies) (กรมธนารักษ)

เงินงบประมาณ
(บาท)

43,000,000

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- ผลการดําเนินงานชากวาแผน เนื่องจาก
อยูระหวางขอความเห็นจาก ผูชวยราช
เลขาธิการ กอนที่จะดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 ตอไป
8,402,000 ดําเนินการวิเคราะหและ
ผูรับจางบริษัทอินเด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ
(รอยละ 19.54) ออกแบบระบบตามที่ระบุใน จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือสงมอบงานงวด
TOR และในสัญญาจาง ภายใน ที่ 3 แลว เมื่อวันที่
เดือนกรกฎาคม 2554
24 ส.ค.54 ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับ
ของคณะกรรมการฯ
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ภาคผนวก
การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
ประจําเดือนกันยายนปงบประมาณ พ.ศ. 2554

53

