รายงานสรุปผลความสําเร็จ
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

0

บทนํา
ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดให “ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554” เปนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงกรคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
เกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 : มีกรอบแนวทางและประเด็น/หัวขอในการรายงานความกาวหนาและการติดตาม
ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงในภาพรวมและสําหรับสวนราชการ
ระดับกรมในสังกัด
ระดับที่ 2 มีการติดตามความคืบหนาและสรุปผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติงาน โดยเสนอตอผูบริหาร
ของกระทรวงและนําลงในหนาเว็ปไซตของกระทรวงอยางตอเนื่อง (รายเดือนหรือไตรมาส อยางนอย 3 ไตร
มาส/ครั้ง) พรอมทั้งใหขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อการแกไขปญหาหรือปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุตาม
แผนปฏิบัติงานของกระทรวง
ระดับที่ 3 มีการนําขอสังเกตที่ไดรับการพิจารณาสั่งการจากผูบริหารของกระทรวงไปปฏิบัติ เพื่อแกไข
ปญหา อุปสรรค หรือปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนปฏิบัติงานของกระทรวงอยาง
ครบถวน
ระดับที่ 4 จัดทํารายงานสรุปประเมินผลความสําเร็จในภาพรวมในการดําเนินงานทุกแผนปฏิบัติงาน
ของกระทรวง โดยสามารถแสดงผลสําเร็จ/ผลความคืบหนาของการดําเนินงานเทียบกับกรอบแนวทางและ
ประเด็น/หัวขอในรายงานความกาวหนาฯ ของกระทรวง โดยแสดงผลเปนรายโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
และสวนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของ
ระดั บ ที่ 5 นํ า รายงานสรุ ป ผลในข อ ที่ 4 และสรุ ป ผลตามแผนปฏั บ ติ ง านวิ เ คราะห ก ารใช จ า ย
งบประมาณที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน นําเสนอตอผูบริหารของกระทรวง และเผยแพรตอสาธารณะบนเว็ป
ไซตไดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
เพื่อใหการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวประสบผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย กระทรวงการคลังไดดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทํากรอบแนวทางและประเด็น/หัวขอในการรายงานความกาวหนา และการติดตามประเมินผล
สําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงในภาพรวม และสําหรับสวนราชการระดับกรมใน
สังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามกรอบแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง พ.ศ.2554-2558 โดย
พิจารณาจากโครงการที่เ ริ่มดํ าเนิ นการและสามารถวัดผลสําเร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สรุปตาม
แผนปฏิบัติงาน 5 ดาน ดังนี้
1.1 การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ : ประกอบดวยโครงการที่สามารถวัดผล
สําเร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 23 โครงการ อาทิ การจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ราง
พรบ. ทวงถามหนี้อยางเปนธรรม การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล เปนตน
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1.2 การเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน : ประกอบดวยโครงการที่สามารถ
วัดผลสําเร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 36 โครงการ อาทิ ภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดลอม โครงการ
ปฏิรูปกรมศุลกากร เปนตน
1.3 การสรางความมั่นคงทางการคลัง : ประกอบดวยโครงการที่สามารถวัดผลสําเร็จไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 17 โครงการ อาทิ การปรับปรุงการใชประโยชนทาเรือกรุงเทพ การบริหาร
หลักทรัพยที่รัฐถือในเชิงรุก เปนตน
1.4 การสรางความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ : ประกอบดวยโครงการที่สามารถวัดผล
สําเร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 5 โครงการ อาทิ โครงการแนวรวมปฏิบัติ Collective Action การ
ปรับปรุงหลักเกณฑราคากลาง เปนตน
1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง : ประกอบดวยโครงการที่สามารถ
วัดผลสําเร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 16 โครงการ อาทิ การบูรณาการงานบริการ 3 กรมจัดเก็บ
ภาษี โครงการพัฒนาบริหารที่ราชพัสดุแปลง บบส. เปนตน
ทั้งนี้ กรอบแนวทางฯ ไดรับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 และไดเผยแพรในเว็ป
ไซตของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th  แผนปฏิบัติราชการ  การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการ) เรียบรอยแลว
2. จัดทํารายงานความกาวหนาและติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการคลังเปนรายไตรมาส เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งผูบริหารของ
กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบและไดเผยแพรในเว็ปไซตของกระทรวงการคลังเรียบรอยแลว
3. ไดมีการประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห องประชุมกรรมาธิ การ 4 อาคาร 1 รั ฐ สภา เพื่อพิจารณาผลการดําเนิน งานตามแผนปฎิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง โดยผูบริหารกระทรวงการคลังไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในโครงการ/แผนงานตาง ๆ
ซึ่งกระทรวงการคลังไดติดตามผลการดําเนินงานและจัดทําสรุปในการรายงานความกาวหนาฯ แตละไตรมาส
ดวยแลว
4. เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล า วประสบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องตั ว ชี้ วั ด
กระทรวงการคลั ง จึ ง ได จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลความสํ า เร็ จ การดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ง านของ
กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังปรากฎในรายงานนี้

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ตุลาคม 2554
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1. สรุปผลการดําเนินงานรายแผนปฏิบัติงาน
1.1 การเบิกจายงบประมาณรายแผนปฏิบัติงาน
กระทรวงการคลั ง ได ดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านของกระทรวงการคลั ง ใน 5 ด า น รวม 95
โครงการ/แผนงาน ซึ่งไดรับงบประมาณใน 10 โครงการ รวมจํานวน 649,652,205 บาท สามารถเบิกจายได
331,207,757 คิดเปนรอยละ 50.98 สรุปได ดังนี้
1.การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ : ประกอบดวยโครงการที่สามารถวัดผล
สํ า เร็ จ ได ใ นป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 23 โครงการ ได รั บ งบประมาณ 2 โครงการ รวมจํ า นวน
41,000,000 บาท ซึ่งสามารถเบิกจายไดจํานวน 33,289,932 บาท คิดเปนรอยละ 81.19
2. การเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน : ประกอบดวยโครงการที่สามารถ
วัดผลสําเร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 36 โครงการ ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ ไดแก พัฒนา
ปรับปรุงทาเรือน้ําลึก จังหวัดสงขลา จํานวน 3,320,000 บาท ซึ่งสามารถเบิกจายไดจํานวน 3,200,000 บาท
คิดเปนรอยละ 96.39
3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง : ประกอบดวยโครงการที่สามารถวัดผลสําเร็จไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 17 โครงการ ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ ไดแก โครงการกอสรางศูนย
ประชุ ม และนิ ท รรศการนานาชาติ จ.ภู เ ก็ ต จํ า นวน 79,956,000 บาท ซึ่ ง สามารถเบิ ก จ า ยได จํ า นวน
55,971,000 บาท คิดเปนรอยละ 70.00
4. การสรางความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ : ประกอบดวยโครงการที่สามารถวัดผล
สําเร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 5 โครงการ ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ ไดแก โครงการปฏิรูป
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร จํานวน 91,913,000 บาท ซึ่งสามารถ
เบิกจายไดจํานวน 41,360,850 บาท คิดเปนรอยละ 45.00
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง : ประกอบดวยโครงการที่สามารถ
วัดผลสําเร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 14 โครงการ ไดรับงบประมาณ 5 โครงการ รวมจํานวน
433,463,205 บาท ซึ่งสามารถเบิกจายไดจํานวน 197,385,975 บาท คิดเปนรอยละ 45.54
รายละเอียดปรากฎตามตารางตอไปนี้
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โครงการ
1. การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
- โครงการนําที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืช
ทดแทนพลังงาน
- จัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย รอบบัญชี ป
พ.ศ. 2555-2558
2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการ
แขงขัน
- พัฒนาปรับปรุงทาเรือน้ําลึก จังหวัดสงขลา
3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
- โครงการกอสรางศูนยประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
จ.ภูเก็ต
4. การสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ
- โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง
- เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการยื่นแบบ และบันทึก
ขอมูลดวย Bar Code
- พัฒนาระบบควบคุมการออกใบกํากับภาษีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิสก (e-Tax Invoice)
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ (HUB)
- โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window
(NSW) ของประเทศไทย
- จัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดินดวยระบบเสมือนจริง
(Augmented Reality Technologies)
รวมทั้งหมด

งบประมาณที่
งบประมาณที่
ไดรับ
เบิกจาย
41,000,000 33,289,932
4,000,000
1,067,700

รอยละ
81.19%
26.69%

37,000,000

32,222,232

87.09%

3,320,000

3,200,000

96.39%

3,320,000
79,956,000
79,956,000

3,200,000
55,971,000
55,971,000

96.39%
70.00%
70.00%

91,913,000
91,913,000

41,360,850
41,360,850

45.00%
45.00%

433,463,205

197,385,975

45.54%

80,000

80,000

100.00%

800,000

800,000

100.00%

18,731,905
370,851,300

2,678,325
185,425,650

14.30%
50.00%

43,000,000

8,402,000

19.54%

649,652,205

331,207,757

50.98%
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1%
6%

1. การสรางความเทาเทียมทาง
สังคมและเศรษฐกิจ

12%

2. การสรางเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขัน
14%

3. การสรางความมั่นคงทางการ
คลัง
4. การสรางความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ

67%

5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง

แผนภาพแสดงโครงการตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังที่ไดรับงบประมาณ จําแนกตามแผนปฏิบัติงาน
96.39%

100.00%
90.00%
80.00%

81.19%
70.00%

70.00%
60.00%
50.00%

45.00%

45.54%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
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1.2 การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของผูบริหารกระทรวงการคลัง
โครงการ
ขอเสนอแนะจากผูบริหาร
1.การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
ร า ง พ.ร.บ. กองทุ น รมว.กค. สอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่มีการขอแปรญัตติวา กระทรวงการคลังสามารถ
ก า ร อ อ ม แ ห ง ช า ติ ยอมรั บ ได ห รื อไม โดยมอบหมายใหป ลัดฯ และผอ.สศค. ไปรว มหารือ/เจรจากั บ
ประธานกรรมาธิการตอไป สําหรับประเด็นที่กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวาไม
(กอช.)
สามารถยอมรั บ ได ขอให ไ ปชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ ผู ที่ ข อแปรญั ต ติ เพื่ อ ให ร า ง
กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชไดโดยเร็วตอไป
ก า ร เ พิ่ ม โ อ ก า ส ใ ห รมว.กค. มีขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ 2 ดังนี้
ประชาชนเขาถึงแหลง 1. ขอใหกําหนดขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบ ระยะที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2554
เงินทุน
2. ขอใหหาชองทางใหผูวาราชการจังหวัดเขามีสวนรวม เพราะเปนผูมีอํานาจในการ
ผลั กดั นให การเจรจาประนอมหนี้เกิดประสิทธิผ ลมากกวาการใชชองทางผานคลัง
จังหวัดเพียงอยางเดียว
3. ใหติดตามผลเชิงคุณภาพของโครงการหมอหนี้ โครงการคลังในบาน โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน
4. ยกระดับกองทุนหมูบานและสถาบันการเงินชุมชน เชื่อมโยงกับโครงการหมอหนี้
โครงการคลังในบาน และประสานงานกับ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินอยางใกลชิด
เพื่อใหภาคราชการสามารถสานตอโครงการเองไดโดยไมตองอาศัยฝายการเมือง
ราง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดิ น รมว. กค. มีขอเสนอแนะวา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยมีเปาหมาย
และสิ่งปลูกสราง
กลางเดือนเมษายน 2554

ความกาวหนาในการดําเนินงาน
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 มีผลใช
บังคับแลวเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

ยกเลิกโครงการ

รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ได มี ห นั ง สื อ ถึ ง เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีเพื่อแจงยืนยันรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีภายใตรัฐบาล
ปจจุบันพิจารณาตอไปแลว
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โครงการ
Post Bank

ขอเสนอแนะจากผูบริหาร
รมว.กค. กลาววา เมื่อมีการกําหนดโครงสรางองคกรชัดเจนแลว ขอใหเรงดําเนินการ
เปลี่ยนชื่อ บริษัทสินเชื่อไปรษณีย เปนชื่อที่สื่อถึงการตอบโจทยความตองการของผูมา
ใชบริการทางการเงินกลุมนี้
การประกั น ภั ย พื ช ผล รมว.กค. กลาววา ตองการผลักดันใหมีผลบังคับใชครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
จากภัยธรรมชาติ
2554 เพื่อเปนการสงสัญญาณที่ถูกตองแกเกษตรกรในเรื่องเงินชดเชยกรณีมีภัยธรรมชาติ
หากเกษตรกรซื้อประกันภัยก็จะไดรับเงินชดเชยจากรัฐและบริษัทประกัน ซึ่งจะสูงกวา
กรณีไมไดซื้อประกัน ในปที่ผานมาประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติอยางหนักและรัฐบาล
ชดเชยความเสียหายใหเกษตรกรสูงกวาปกติอาจทําใหเกษตรการเขาใจผิดวาจะไดรับเงิน
ชดเชยที่สูงจากรัฐบาลโดยไมตองซื้อประกัน ซึ่งจะเปนภาระตองบประมาณ

ความกาวหนาในการดําเนินงาน
ปจจุบันไดจดทะเบียนในชื่อ “บริษัทสินเชื่อไปรษณีย” ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว
- นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
1008/1282 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 และไดรับความ
เห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2554
- จัดทําแผนการดําเนินงานในพื้นที่ 11 จังหวัดแลวเสร็จ โดย
ไดดําเนินการสรางความรูความเขาใจไปแลวตั้วแตวันที่ 19
กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2554 ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สระแกว เชียงราย
พะเยา สุโขทัย อุดรธานี ขอนแกน สงขลา และพัทลุง
นอกจากนี้ไดดําเนินการบันทึกรายการเวทีชาวบานเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะแพรภาพทาง
สถานีโทรทัศน NBT ในวันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2554

โครงการที่ดินราชพัสดุ รมว.กค. กลาววา ขอใหดําเนินการเชื่อมโยงกับโครงการโฉนดชุมชน เพราะนอกจากเปนการ ณ สิ้นปงบประมาณ ชุมชนที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลให
1 ลานไร
ชวยเหลือเรื่องที่ดินทํากินแกเกษตรกรแลว ยังเปนการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ถา ดําเนินงานโฉนดชุมชนประกอบดวยที่ราชพัสดุรวม 4 แหง ไดแก
เปนไปไดขอใหดําเนินโครงการฯ ในรูปแบบโครงการโฉนดชุมชน
1) ต.ปาแดง อ.เมือง จ.แพร เนื้อที่ 320-2-27 ไร 2) ต.เมือง อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 2-0-27 ไร 3) ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต เนื้อที่ 15-0-44 ไร และ 4) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม เนื้อที่ 1,803-0-31 ไร
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โครงการ
ขอเสนอแนะจากผูบริหาร
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
2. การเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
แผนแม บ ทการปรั บ รมว.กค. มีความเห็นวา จําเปนตองเรงดําเนินการเพราะเปนเรื่องสําคัญตอการพัฒนา ดํา เนิน โครงการเรี ย บร อ ยแล ว โดยไดร ายงานผลการจัด ทํ า
โครงสรางภาษี
ประเทศ
Blueprint ตอปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ ภัทรประดิษฐ) ทราบแลวเมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
การขยายการสนับสนุน รมว.กค. ตั้งขอสังเกตวา ที่ผานมาการขยายการสนับสนุน SMEs พึ่งพา SMEs Bank ไดจัดทํารายงานผลการศึกษา เรื่อง การสนับสนุนดานการเงิน
SMEs
เพียงชองทางเดียว และภาครัฐไมมีฐานขอมูลเพื่อการประเมินผลกระทบทางนโยบาย ใหกับ SMEs ผาน SFIs และไดเสนอแผนและเปาหมายสินเชื่อ
จากการดําเนินโครงการสนับสนุน SMEs ในดานตาง ๆ จึงขอใหศึกษาและทําความ และการค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ ให แ ก SMEs ประจํ า ป 2554
เขาใจใหชัดเจน เพราะ SMEs มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและมีผลตอการจาง เรียบรอยแลว
งานมากและควรสนั บ สนุ น เพราะจะช ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ประเทศไดอีกมาก
แ ผ น ก า ร ล ง ทุ น รมว.กค. กลาววา ขอใหเสนอเรื่อง Logistics เขา ครม. โดยเรงดวน
ไดเสนอผลการศึกษาแผนการพัฒนา Logistics และแผนการพัฒนา
ระบบขนสงตอปลัดกระทรวงการคลังแลว
โครงสรางพื้น ฐานของ
ประเทศ
พรบ. ว า ด ว ยการให รมว.กค. กลาววา ขอใหเรงรัดการดําเนินงานปรับปรุง พ.ร.บ. PPP ซึ่งไดมีการจัดทํา คณะรัฐมนตรีพิจารณารางพระราชบัญญัติการใหเอกชนเขารวมทุน
เอกชนเขารวมการงาน Public Hearing ไป 2 ครั้งแลว โดยขอให สคร. นําเสนอ พ.ร.บ. PPP พรอมทั้ง ในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่ 3
หรือดําเนิน การของรัฐ พ.ร.บ.การกํากับและพัฒนานโยบายรัฐวิส าหกิจ เขาครม. ภายในวันที่ 5 เมษายน พฤษภาคม 2554 และขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
2554 นี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีการประชุม
พ.ศ.2535 (PPP)
เพื่อพิจารณารางกฎหมายดังกลาวทุกวันพฤหัสบดี และเมื่อวันที่ 22
กันยายน 2554 ไดพิจารณาวาระที่ 1 เรียบรอยแลว
แผนพั ฒ นาตลาดทุ น รมว.กค. ขอใหจัดทํา Executive Summary สรุปความคืบหนาในการดําเนินงาน รวมทั้ง ไดจัดทําสรุปและเสนอใหเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และตลาดเงิน
ปญหาและอุปสรรคของแผนพัฒนาตลาดทุนไทยและแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะ เรียบรอยแลว
ที่ 2 นับตั้งแต ครม. ไดมีมติอนุมัติแผนฯ ดังกลาว
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โครงการ
ขอเสนอแนะจากผูบริหาร
3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ม ดุ ล รมว.กค. มีความเห็นวา
ภายใน 5 ป
1. ดานรายจาย กระทรวงการคลังสามารถสรางกลไกหรือชองทาง เพื่อเรงดําเนินการ
จัดทํ า ประมาณการรายจาย 5 ป โดยผ า นคณะกรรมการชุดตางๆ ที่มีผูแทนของ
กรมบัญชีกลางเปนกรรมการ โดยไมตองรอขอมูลจากสํานักงบประมาณ
2. การลงทุน มีความยืดหยุนมากที่สุด โดยหากไมมีงบประมาณก็ไมมีการลงทุนหรือ
สนับสนุนใหเอกชนลงทุนแทนภาครัฐ
3. ขอใหเรงดําเนินการจัดทําประมาณการรายจาย 5 ป เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับประมาณ
การของ สงป.
4. ขอมูลการคลังทองถิ่นของ อปท. ขอใหวางเงื่อนไขใน พ.ร.บ. การเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อใหกระทรวงมีอํานาจในการกํากับดูแลให อปท. รักษาวินัยทางการคลัง
4. การสรางความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ
การใช จ า ยโครงการ - รมว.กค. กลาววา
1) ไดมีการจัดทําเว็บไซต People Watch เพื่อรับขอมูลการดําเนินโครงการไทยเขมแข็ง ซึ่ง
ไทยเขมแข็ง
เปนชองทางในการรับขอรองเรียนจากประชาชนจากหลายภาคสวนที่รับทราบขอมูลที่
เกิดขึ้นจริง จึงควรนําประเด็นรองเรียนดังกลาวมากํากับดูแลการจัดสรรงบประมาณ
2) ใหจัดทํารายงานขอสังเกตทั้งดานบวกและดานลบของการดําเนินโครงการไทย
เขมแข็ง เพราะเปนกรณีที่ใชงบประมาณพิเศษ โดยมีขอสรุปในเชิงสรางสรรค
วา หนวยงานราชการตาง ๆ ควรมีการปรับปรุงการดําเนินโครงการภายใต
สถานการณ พิ เ ศษนี้ อ ย า งไร โครงการที่ สํ า เร็ จ มี ป จ จั ย อะไร มี ก ารดํ า เนิ น
แผนงานและแผนเงินอยางไร โครงการที่ลมเหลวมีปจจัย/บทเรียนอะไร
- รมว.กค. มอบหมายให สบน. ประสานงานใหที่ปรึกษาจัดทํารายงานใหครอบคลุมเรื่อง
ที่กลาวขางตน โดยนําขอมูลจากคณะผูตรวจราชการมาประกอบการจัดทํารายงาน

ความกาวหนาในการดําเนินงาน
กรมบัญชีกลางไดดําเนินการตามความเห็นของ รมว.กค. แลว
แต พ บป ญ หา/อุ ป สรรค ในการประสานงานเพื่ อ ขอข อ มู ล
ระหวางหนวยงาน ซึ่งไดรายงานใหเลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังทราบแลว

ผูตรวจราชการได มีห นั งสื อรายงานผลการดํ าเนิน งานตรวจ
ราชการเสนอตอกระทรวงการคลังทุกเดือนแลว
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โครงการ
ขอเสนอแนะจากผูบริหาร
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
การ ปรั บ ปรุ ง ระบ บ รองปลัดฯ สุภา มีขอสังเกต ดังนี้
ฐานขอมูล
1. งบประมาณของ อปท. เปนสวนหนึ่งของงบแผนดิน หากมีขอมูลจะชวยใหเห็นงบ ไดรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับฐานะการคลังทองถิ่นเรียบรอยแลว
แผนดินและฐานะการคลังของประเทศได และเปนประโยชนในการบริหาร
และอยูระหวางการจัดทําฐานขอมูลฐานะการคลังทองถิ่น
2. กรมบัญชีกลางควรกํากับดูแลฐานะการเงินของ อปท. เพราะ อปท. เปนหนวยงาน
ราชการ หากไมสามารถชําระเงินกูหรือลมละลาย จะทําใหเปนภาระตอภาครัฐ
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1.3 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายแผนปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง

1) การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ : ประกอบดวยโครงการรวม 23
โครงการ โดยมีเปาหมาย สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังนี้
แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)
 พระราชบัญญัติกองทุน
1. จัดตั้งกองทุน
- 1. กฎหมายมีผล
การออม
บังคับใชภายใน
การออมแหงชาติ พ.ศ.
แหงชาติ (กอช.)
มิถุนายน 2554
2554 มีผลใชบังคับแลว
(สศค.)
2. การจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
กองทุนการออม
2554
แหงชาติเปนไปดวย
ความเรียบ รอย
และมีประสิทธิภาพ
2. โครงการ
แกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
(บัญชีกลาง)
3. โครงการ
แกไขพระราช
กฤษฎีกาเพื่อ
พัฒนาสิทธิ์
ประโยชน
มาตรา 40
(สศค.)

-

- แกไข
พระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ

-

อยูระหวางการขอรับ
นโยบายจากกระทรวง
การคลัง (ตามหนังสือวันที่
3 สิงหาคม 2554)

-

 ดําเนินโครงการเสร็จตาม
- พระราชกฤษฎีกา
เปาหมาย ประกาศลงใน
กําหนดหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงิน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
สมทบ ประเภทของ
วันที่ 11 พฤษภาคม
ประโยชนทดแทน
2554 และมีผลบังคับใช
ตลอดจนหลักเกณฑ
ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1
และเงื่อนไขแหงสิทธิ
พฤษภาคม 2554
ในการรับประโยชน
ทดแทนของบุคคลซึ่ง
สมัครเปนผูป ระกันตน
พ.ศ. .... มีผลบังคับ
ใช ภายในวันที่ 1
พฤษภาคม 2554

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
- การพิ จารณากฎหมายต อง
ดํ าเนิ นการตามลํ าดั บขั้ นตอน
โดยมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
จึ งต องใช เวลาในการพิ จารณา
เพื่ อความชั ดเจนรั ดกุ ม และ
เหมาะสมในทางปฏิบัติ
- การเตรี ยมการจั ดตั้ ง
กองทุ น ต อ งอาศั ย ความ
รวมมือและขอเสนอแนะจาก
หลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยังไมไดรับนโยบายที่
ชัดเจนในเรื่องดังกลาว

-สํานักงานประกันสังคม
เปนหนวยงานหลัก
ในการรับผิดชอบ
เรื่องดังกลาว ดังนั้น
การรายงานความ
กาวหนาจึงตองอาศัยการ
สอบถามขอมูลจาก
สํานักงานประกันสังคม
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)
4. โครงการ
- สามารถมีผลบังคับ เรงรัดผลักดัน
ใชภายใน
พระราชบัญญัติ
กรกฏาคม 2554
ประกันสังคม
2553 ฉบับ
แกไขเพื่อรัฐ
รวมจายใน
มาตรา 40 (สศค.)

5. โครงการ
- ใหกองทุน
“รัฐประเดิม”
ประกันสังคมไดรับ
(สศค.)
เงินอุดหนุนทันเวลา
เพื่อสามารถ
อุดหนุนใหแก
ผูประกันตนได
ภายในเดือน
พฤษภาคม 2554

6. อุดหนุน
บริการ
สาธารณะ
(PSO) (สคร.)

-

7. การประเมิน
และติดตามผล
PSA: (สศค.)

-

สรุปผลการดําเนินงาน

รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
ไดผานการพิจารณารับ
หลักการของวุฒิสภา เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
และคางอยูในขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะ
กรรมาธิการวิสามัญของ
วุฒิสภา
ดําเนินโครงการเสร็จตาม
เปาหมาย โดย
คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติงบ
กลางป 2554 ใหสํานัก
งบประมาณแลว เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554 สําหรับ
รวมอุดหนุนการจายเงิน
สมทบของผูประกันตนตาม
มาตรา 40 และวันที่ 3
พฤษภาคม 2554 สําหรับ
เปนคาใชจายดําเนินการ
บริหารจัดการและประชา สัมพันธการขยายความ
คุมครองประกันสังคมตาม
มาตรา 40
 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2554

- จัดทําแผน
ยุทธศาสตรการให
เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ เพื่อการ
ลดภาระคาครอง
ชีพของประชาชน
- มีแนวทางปฏิบัติใน การลงบัญชีที่
ชัดเจนและ SFIs
นําไปปฏิบัติได

- ไดจัดทําแนวทางปฏิบัติ
ของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจในการแยกบัญชี
ธุรกรรมนโยบายรัฐแลว

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
สํานักงานประกันสังคม
เปนหนวยงานหลัก
ในการรับผิดชอบ
เรื่องดังกลาวดังนั้นการ
รายงานความกาวหนา
จึงตองอาศัยการสอบถาม
ขอมูลจากสํานักงาน
ประกันสังคม
-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)

8. มาตรการ
ไฟฟาฟรีสําหรับ
ครัวเรือนผูมี
รายไดนอยและ
ปรับโครงสราง
คาไฟฟา
(สศค. และ
สคร.)

-

9. มาตรการ
ยกเลิกอุดหนุน
แอลพีจีเพื่อลด
ราคาน้ํามัน
สําหรับประชาชน
(สศค. และกรม
สรรพสามิต)
10. ติดตาม
โครงการ
อาสาสมัครที่
ปรึกษาการเงิน
ครัวเรือน (หมอ
หนี้) (สศค.)

-

11. ติดตาม
โครงการบัตร
วินัยดีมีวงเงิน
(สศค.)

-

-

เปาหมาย

สรุปผลการดําเนินงาน

- อยูระหวางการพิจารณาสั่ง
การให SFIs แยกบัญชีตอไป
- สูตรคาไฟฟาใหม  สํานักงานคณะกรรมการ
เพื่อใหครอบคลุม
กํากับกิจการพลังงาน
ปจจัยทําสําคัญเพิ่ม
(สกพ.) ไดจัดทํา
มากขึ้น
แบบจําลองการคํานวณ
อัตราคาไฟฟาในแตละ
สวนกิจการ เสร็จ
เรียบรอยแลว และ
ประกาศใชในเดือน
มิถุนายน 2554 ซึ่งเริ่มใช
ในรอบการเก็บคาไฟฟา
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
- การยกเลิกอุดหนุน - กําลังอยูระหวาง
แอลพีจี
ดําเนินการแกไข พ.ร.บ.
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

- ธ.ก.ส. และ ธ.ออม  การดําเนินงาน ณ วันที่
26 กันยายน ๒๕๕๔ ธ.
สิน ผลิตหมอหนี้
ออมสิน ไดอบรมหมอหนี้
จํานวน ๒๖,๐๐๐
75,638 คน ธ.ก.ส. อบรม
คน ภายในเดือน
2,500 คน ซึง่ ไดมีการลง
มีนาคม ๒๕๕๔
พื้นที่ใหคําปรึกษาแลว
และจํานวน
๖๒,๐๐๐ คน
ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๔
- ลูกหนี้ทุกคนที่เขา  สถาบันการเงินไดแจกจาย
รวมโครงการขึ้น
บัตรใหแกผูขึ้นทะเบียน
ทะเบียนหนี้นอก
หนี้นอกระบบเรียบรอย
ระบบระยะที่ ๑ ไดรับ
แลวตั้งแต เดือนธันวาคม
บัตรวินัยดีมีวงเงิน
๒๕๕๓

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-

-

ธพว. และ ธอส.
ไมสามารถออกบัตรวินัยดี
มีวงเงินได เนื่องจาก
ระบบ IT ของธนาคารไม
รองรับ
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
สรุปผลการดําเนินงาน
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)
 ยกเลิกโครงการตาม
12. ติดตาม
- ไดขอสรุปของ
นโยบายรัฐบาล
โครงการขึ้น
รูปแบบโครงการขึ้น
ทะเบียนหนี้นอก
ทะเบียนหนี้นอก
ระบบระยะที่ 2
ระบบ
(สศค.)
ระยะที่ 2
13. ราง
- มีผลบังคับใชตนป - - คณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะที่ ๑๑ ไดตรวจ
ทวงถามหนี้
พิจารณารางฯ เสร็จ
อยางเปนธรรม
เรียบรอยเมื่อวันที่ ๒๐
(สศค.)
มิถุนายน ๒๕๕๔
- อยูระหวางการจัดทํา
ความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
และสงใหกระทรวง
การคลังยืนยันรางฯ ตอไป
 - วันที่ 1 เมษายน 2554
14. เขาถึง
- การจัดตั้งบริษัท
สินเชื่อรายยอย
Post Bank
นายทะเบียนไดดําเนินการ
(Post Bank)
รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
(สคร.)
ฯ เรียบรอยแลว
- ปลอยสินเชื่อใหแก * โครงการแลวเสร็จ
15. สินเชื่อ
ผูประกอบอาชีพรถ
แท็กซี่ไทย
- สถานะการปลอยสินเชื่อ
แท็กซี่ ๒,๐๐๐ คน
เขมแข็ง (สศค.)
ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔
วงเงิน ๑,๖๐๐ ลาน
- ยื่นคําขอสินเชื่อทั้งสิ้น
บาท
๒๔ สหกรณ และ ๖๓๖
รายบุคคล เปนเงิน
๒,๓๓๔ ลานบาท
- อยูระหวางพิจารณา
สินเชื่อ ๑ สหกรณ และ
๒๖๐ รายบุคคล เปนเงิน
๓๑๗.๒๒ ลานบาท
- อนุมัติสินเชื่อแลว ๑๒
สหกรณ และ ๓๗๖
รายบุคคล เปนเงิน ๗๙๑
ลานบาท

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)
16. สินเชื่อสู
- ปลอยสินเชื่อไม
อาชีพไทย
นอยกวา ๓๕,๐๐๐
เขมแข็ง (สศค.)
คน วงเงิน ๓,๔๐๐
ลานบาท

17. ใหความรู
และพัฒนา
อาชีพ (สศค.)

-

-

18. พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานทาง
การเงิน (สศค.)

-

-

19. พัฒนา
ระบบ
ประกันภัย
พืชผล (สศค.)

0

0
(รอยละ 0)

สรุปผลการดําเนินงาน

*

โครงการแลวเสร็จ
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
ผูขออนุมัติสินเชื่อทุก * สถาบันการเงินที่เกี่ยวของ
คนไดรับการอบรม
อยูระหวางวางระบบงาน
ความรูทางการจัดการ
การเงิน วินัยการเงิน
และเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันการเงินที่ยัง - บริษัท ขอมูลเครดิต
ไมรวมในบริษัท
แหงชาติและสหกรณที่
เกี่ยวของ อยูระหวาง
ขอมูลเครดิตแหงชาติ
ดําเนินการจัดทําโครงการ
มาจดทะเบียนเปน
นํารอง
สมาชิก เพื่อใหไดรับ
ขอมูลสินเชื่อเพิ่มเติม
ในการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ
 - คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
1) เพื่อติดตาม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ประเมินผลโครงการ
ใหความเห็นชอบแผน
ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรชาติในการ
ยุทธศาสตรตลอดจน
พัฒนาการประกันภัย
สามารถวางแผนและ
พืชผล
เตรียมการสําหรับ
ยุทธศาสตรในระยะ
- จัดทําแผนการ
ปานกลางและระยะ
ดําเนินงานในพื้นที่ 11

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)

20. โครงการนํา 4,000,000 1,067,700
ที่ดินสนับสนุน
(รอยละ
การปลูกพืช
26.69)
อาหารและพืช
ทดแทนพลังงาน
(กรมธนารักษ)
21. เสนอ
พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง
(สศค.)

-

-

เปาหมาย

สรุปผลการดําเนินงาน

จังหวัดแลวเสร็จ โดยได
ดําเนินการสรางความรู
ความเขาใจไปแลวตั้งแต
2) เพื่อสรางความรู
วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง
ความเขาใจเรื่องการ
23 สิงหาคม 2554 ใน
ประกันภัยพืชผล
พื้นที่จังหวัดพระนคร ใหกับเกษตรกร กลุม
ศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
เกษตรกร และ
ปราจีนบุรี สระแกว
สหกรณทาง
เชียงราย พะเยา สุโขทัย
การเกษตร ตลอดจน
อุดรธานี ขอนแกน สงขลา
องคกรปกครองสวน
และพัทลุง นอกจากนี้ได
ทองถิ่น (อปท.)
ดําเนินการบันทึกรายการ
เวทีชาวบานเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2554 ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งไดแพรภาพ
ทางสถานีโทรทัศน NBT
เมื่อวันอาทิตยที่ 28
สิงหาคม 2554
- เ ป า ห ม า ย ต า ม * 21 ก.ย. 54 ดําเนินการจัด
ใหเชาแลวรวม 4,816 ราย
นโยบาย จํ า นวน
เนื้อที่ 52,131-0-37.90 ไร
56,000 ไร
- เปาหมาย
โครงการ จํานวน
42,000 ไร ใน 52
จังหวัด
การออกและบังคับ - รัฐมนตรีวาการ
ใช กฎหมายภายใน
กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ
ป ๒๕๕๗
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อแจงยืนยันราง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .....
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใตรัฐบาลชุดปจจุบัน
พิจารณาตอไปแลว

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

ยาว (ตั้งแต ๒๕๕๕
เปนตนไป)

-

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)

เปาหมาย

สรุปผลการดําเนินงาน

22. จัดทําบัญชี 37,000,000 32,222,232 สํารวจขอมูลการใช - ปจจุบันอยูระหวางการ
(รอยละ ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง
กําหนดราคา
ดําเนินการกําหนดกลุม
87.09)
ประเมินทุน
ตลาดยอย (SMG) บันทึก
ท รั พ ย สิ น ที่ ดิ น
ทรัพย รอบ
ราคาประเมินที่ดิน รหัส
โรงเรื อ น และสิ่ ง
บัญชี ป พ.ศ.
ถนน รหัส SMG ลง
ปลูกสราง
2555-2558
ฐานขอมูล และจัดพิมพราง
บัญชีฯ และจัดทําราง
(กรมธนารักษ)
รายงานการประเมินราคา
โดยมีความกาวหนา ในการ
ดําเนินงาน ณ 19 ก.ย. 54
คิดเปนรอยละ 94.86
- สํานักประเมินราคา
23. การเตรียม
- จัดทําแผนการ
ทรัพยสินไดขอทบทวน
ความพรอม
ขยายพื้นที่ประเมิน
การขอรับจัดสรรเงิน
รองรับการ
ราคาที่ดินรายแปลง
งบประมาณรายจาย
ประกาศใช
ปงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2555 วงเงิน
พระราชบัญญัติ
2555 จํานวน 3
170,490,912 บาท
ภาษีที่ดินและ
ลานแปลง
สิ่งปลูกสราง
(กรมธนารักษ)

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

หมายเหตุ: * หมายถึง โครงการแลวเสรจในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 หมายถึง โครงการสําเร็จตามเปาหมาย
- หมายถึง โครงการอยูระหวางดําเนินการ
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2) การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน : ประกอบดวยโครงการ
รวม 36 โครงการ โดยมีเปาหมาย สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังนี้
แผนงาน/
โครงการ
1. รายงานผล
การศึกษาแนว
ทางการ
ปรับปรุง
โครงสรางภาษี
อากรของ
ประเทศไทย
(สศค.)
2. นําเสนอ
หลักการการ
ปรับโครงสราง
ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
และอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคล
(กรมสรรพากร)
3. ภาษี
สรรพสามิตเพื่อ
สิ่งแวดลอม
(กรม
สรรพสามิต)

4. นําเสนอ
มาตรการภาษี
Social Safety
Net และ CSR :
มาตรการภาษี

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
- รายงานผล
การศึกษาแนว
ทางการปรับปรุง
โครงสรางภาษี
อากรของประเทศ
ไทย

-

- นําเสนอผล
การศึกษาให
กระทรวงการคลัง
ทราบภายใน
กรกฏาคม 2554

-

- รางประกาศ
กระทรวงการคลัง

-

- เสนอ/ อนุมัติ
หลักการและราง
กฎหมายแลวเสร็จ
ภายในเดือน
มกราคม 2554

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

 ดําเนินโครงการเรียบรอย
แลว ไดรายงานผลการ
จัดทํา Blueprint ตอปลัด
กระทรวงการคลังและ
รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง (นาย
ประดิษฐ ภัทรประดิษฐ)
ทราบแลวเมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2554
 นําเสนอหลักการการปรับ
โครงสรางภาษีเรียบรอย
แลว

-

- อยูระหวางการศึกษาแนว
ทางการขยายฐานภาษีเพื่อ
จัดเก็บสินคาและบริการ
บางประเภทที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมโดยยึดหลัก
ผูกอใหเกิดมลพิษเปนผู
จาย โดยใชมาตรการภาษี
สรรพสามิตเพื่อแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม
 ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย ขณะนี้อยู
ระหวางการพิจารณาราง
กฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ
เพื่อสงเสริมการ
จัดตั้งศูนยเลี้ยง
เด็กในสถาน
ประกอบการ
(กรมสรรพากร)
5. ปรับปรุง
ประมวล
รัษฎากรเพื่อ
ปองกันชองวาง
ของกฎหมาย
(กรมสรรพากร)
6. ใหมีการแยก
ยื่นแบบฯสามี/
ภรรยา
(กรมสรรพากร)
7. มาตรการภาษี
ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ และโครงสราง
องคกร
(กรมสรรพากร)
8. มาตรการ
ภาษีเพื่อสงเสริม
ตลาดทุน
(กรมสรรพากร)

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

 ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย

-

- นําเสนอผล
การศึกษาใหกรม
ทราบภายในเดือน
เมษายน 2554

-

- เสนอ/ อนุมัติ
หลักการและราง
กฎหมายเสร็จเดือน
เมษายน2554

-

-

- เสนอ/อนุมัติ
หลักการและราง
กฎหมายเสร็จเดือน
มกราคม 2554

อยูระหวางดําเนินการราง
กฏหมาย โดยกรมอนุมัติใน
หลักการใหสามีและภรรยา
สามารถแยกยื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีตาม
สวนรายไดของตน
 ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย

-

-

 1.การแกไขปรับปรุง
- เสนอ/อนุมัติ
กฎหมายเพื่อสนับสนุนการ
หลักการและราง
ควบรวมกิจการ: อยูระหวาง
กฎหมายเสร็จเดือน
พิจารณารางกฎหมายของ
กันยายน 2554
สํานักงานกฤษณีกา
2.แกไขปรับปรุงกฎหมาย
ภาษีเพื่อขจัดภาระภาษี
ซ้ําซอนสําหรับเงินได
ประเภทเงินปนผลของนิติ
บุคคล :อยูระหวาง
พิจารณารางกฎหมายของ
สํานักงานกฤษฎีกา

-
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แผนงาน/
โครงการ

9. การนําเสนอ
หลักการการ
จัดเก็บภาษี
ระหวางประเทศ
(International
Taxation)
(กรมสรรพากร)
10. ยกเลิก
Nuisance Tax
(กรม
สรรพสามิต)
11. ปรับ
โครงสราง Sin
Tax (กรม
สรรพสามิต)

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

-

-

-

เปาหมาย

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
3.การปรับปรุงกฎหมายภาษี
เพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
กรมธรรมประกันชีวิต
- สิทธิประโยชนการหัก
ลดหยอนภาษีสําหรับคาเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบํานาญ :
กฎหมายมีผลใชบังคับแลว
- อยูระหวางศึกษาของ
คณะทํางานศึกษาหลักการ
ปรับปรุงโครงสรางภาษี
สรรพากร

- สรุปผลการศึกษา
วิเคราะหหลักการ
จัดเก็บภาษีระหวาง
ประเทศใหมีความ
ทัดเทียม และลด
อุปสรรค ภายใน
เดือน กันยายน 2554
- รางประกาศกระทรวง - อยูระหวางขั้นตอนการราง
การคลัง เรื่อง ยกเวน
ประกาศ
ภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่...)
- อยูระหวางการศึกษา
- รางกฎกระทรวง
กําหนดอัตราภาษี
พิจารณาปรับโครงสรางภาษี
สุรา (ฉบับที่...)
สุราทั้งระบบ ทีย่ ังไมเต็ม
เพดาน และการปรับ
โครงสรางภาษีสรุ าแช ซึ่ง
เต็มเพดานภาษีแลว
- ศึกษาพิจารณาปรับ
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทั้งระบบ อีกทั้ง
ศึกษาแนวทางและผลกระทบ
การปรับโครงสรางอัตราคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งระบบ
- ศึกษากรอบแนวทางการ
จัดตั้งกองทุนมาตรฐานสุรา
แหงชาติ (สมส.) และสถาบัน
พัฒนามาตรฐานสุรา

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
- การจัดทํา
12. แกไข
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
ยาสูบ
ยาสูบ
(กรม
สรรพสามิต)

13. ปรับ
โครงสราง
อุตสาหกรรม
รถยนต (กรม
สรรพสามิต)

-

14. ศึกษาการ
ปรับโครงสราง
ภาษีน้ํามัน
(กรม
สรรพสามิต)

-

- แกไขประกาศกรม
สรรพสามิต

-

แกไขประกาศ
กระทรวงการคลัง

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
-

ครม. เห็นชอบในหลักการ
ตามที่เสนอปรับปรุงแกไข
พ.ร.บ. ยาสูบ เพื่อปรับ
ฐานภาษีเมื่อวันที่ 12
เม.ย. 54 ซึ่งปจจุบันอยู
ระหวางขั้นตอนการ
พิจารณาตรวจราง พ.ร.บ.
ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
- เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2554 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการให
ปรับโครงสรางภาษีรถยนต
ทั้งระบบ โดยมอบหมาย
ใหกระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
รวมพิจารณาปรับ
โครงสรางภาษีรถยนต
ดังกลาว โดยการคํานึงถึง
การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย ของรถยนต เพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีชุด
ตอไปภายใน 4 เดือน
 - คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2554
ขยายเวลามาตรการปรับลด
อัตราภาษีน้ํามันดีเซลที่มี
ปริมาณกํามะถันไมเกินรอย
ละ 0.035 โดยน้ําหนักใน
อัตรา 0.005 บาท/ลิตร
และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอ

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ

15. ปรับปรุง
อัตราอากร
สินคาตาม
กรอบทั่วไป
(มาตรา ๑๒) ที่
มีอัตราสูงกวา
อัตราตามกรอบ
WTO ใหมี
อัตราอากร
เทากัน
(กรมศุลกากร)

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

-

เปาหมาย

- ปรับปรุงอัตราอากร สินคาตามกรอบ
ทั่วไป (มาตรา 12)
ที่มีอัตราสูงกวา
อัตราอากรตาม
กรอบ WTO ใหมี
อัตราอากรเทากัน
ประมาณ 332
ประเภทยอย
(ปงบประมาณ
พ.ศ. 2554)

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
ดีเซลประเภทเมทิลเอ
สเตอรของกรดไขมันผสม
อยูไมนอยกวารอยละ 4
ในอัตราภาษี 0.005 บาท/
ลิตรออกไปอีก 3 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
1. ตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการสินคาตามกรอบ
ทั่วไปที่มีอัตราอากรสูงกวา
กรอบ WTO
2. ดําเนินการรวบรวมขอมูล
สถิติการนําเขาและการใช
สิทธิตามกรอบตาง ๆ แยก
เปนรายประเทศ สําหรับ
สินคา 354 ประเภทยอย
เสร็จเรียบรอยแลว
3. ผลกระทบดานรายไดกรณี
การนําเขาจากประเทศที่ไมได
เปนสมาชิก WTOดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว
4. สรุปรายการสินคาเสนอ
กรมฯ ขอความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
2554 ดําเนินการแลวเสร็จ
5. ยกรางประกาศ
กระทรวงการคลัง สรุปคํา
เสนอพรอมหลักการเหตุผล
เสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบ เสนอกรมฯ และ
อธิบดีฯ ลงนามเสนอ
กระทรวงฯ แลว ตามหนังสือ
ที่ กค 0518/ล.78 ลงวันที่
18 สิงหาคม 2554

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-
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แผนงาน/
โครงการ
16. แกไข
ปญหาสินคา
อุตสาหกรรมที่
อัตราอากรมี
ความลักลั่น
(กรมศุลกากร)

17. ประสานพิกัด
ศุลกากร
Harmonized
ASEAN 2012 :
จัดทําตาราง
เปรียบเทียบ
(คูมือ) AHTN
2007 กับราง
AHTN 2012 และ
ผลกระทบ สําหรับ
การปรับปรุงแกไข
พระราชกําหนด
พิกัดอัตรา
ศุลกากร ภาค 2
พิกัดอัตราอากร
ขาเขา รวม 96
ตอน
(กรมศุลกากร)
18. การ
ปรับปรุงแกไข
กฏหมาย
ศุลกากรฉบับ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
ความกาวหนาการ
งบประม เบิกจาย
ดําเนินงาน
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
- แกไขปญหาสินคาที่  1. คณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบรางประกาศ
มีการโตแยงพิกัด
กระทรวงการคลังปรับปรุง
อัตราศุลกากร
อัตราอากรสินคา 2 กลุม
เนื่องจากความลัก
สินคา เมื่อวันที่ 4
ลั่นของอัตราอากร
มกราคม 2554
จํานวน 22 กลุม
สินคา
2. ดําเนินการยกรางประกาศ
(ปงบประมาณ
กระทรวงการคลัง สรุปคํา
พ.ศ. 2554
เสนอพรอมหลักการเหตุผล
ประมาณ 4 กลุม
เสนอ คณะรัฐมนตรีใหความ
สินคา )
เห็นชอบเสนอกรมฯ เรียบรอย
แลวอีก 3 กลุมสินคา
- ตารางเปรียบเทียบ  ดําเนินการแลวเสร็จตาม
(คูมือ) AHTN
เปาหมาย
2007 กับราง
AHTN 2012 และ
ผลกระทบ สําหรับ
การปรับปรุงแกไข
พระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร
ภาค 2 พิกัดอัตรา
อากรขาเขารวม 96
ตอน

-

- แกไขเพิ่มเติม
กฎหมายศุลกากร
(เพิ่มคํานิยามของ
ถายยานพาหนะ

 ไดสงรางกฎหมายใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แลว (รางกฎหมายฉบับนี้
ไดผานคณะรัฐมนตรี

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-
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แผนงาน/
โครงการ
เรงดวน
(กรมศุลกากร)

19. การ
ปรับปรุงแกไข
กฏหมายตาม
แผนพัฒนา
กฏหมาย
ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2554
(กรมศุลกากร)

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

-

เปาหมาย

ของผานแดนการ
ผานแดน)

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

อนุมัติหลักการแลว
ขณะนี้อยูระหวางการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมศุลกากรไดเขารวม
ประชุมชี้แจงหรือให
ความเห็นตอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2554)

 ขณะนี้ไดสงรางกฎหมายให
สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลว เมื่อ
1.ยกเลิกมาตรา
วันที่ 23 กันยายน 2554
109 นําไปควบรวม
ตามนัยหนังสือที่ กค
กับ มาตรา 108
0503/16382 ลงวันที่ 23
เนื่องจากซ้ําซอนกัน
กันยายน 2554
เปนเรื่องตัวแทน
เชนเดียวกัน
(พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ.2469

- ปรับปรุงแกไข
กฎหมาย ดังนี้

-

2. แกไขมาตรา 19
ทวิ (ง) โดยแกไข
ถอยคําจาก”เหตุ
สุดวิสัย” เปน“เหตุ
อันสมควร”
(พระราชบัญญัติ
ศุลกากร ฉบับที่ 9)
20. รวมกับกรม
สงเสริม
อุตสาหกรรม
BOI สสว และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ จัดทํา

-

- ขอเสนอมาตรการ
ดานการเงินเพื่อ
ชวยเหลือ SMEs

 ดําเนินโครงการเรียบรอย
แลว ไดจัดทํารายงานผล
การศึกษา เรื่อง การ
สนับสนุนดานการเงิน
ใหกับ SMEs ผาน SFIs
และไดเสนอแผนและ

-
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แผนงาน/
โครงการ
ขอเสนอ
มาตรการดาน
การเงินเพื่อ
สงเสริมและ
ชวยเหลือ
SMEs (สศค.)
21. มาตรการ
ภาษีเพื่อ
สงเสริมธุรกิจ
SMEs (การเพิ่ม
R&D, Productivity
and Creativity)
(กรมสรรพากร)
22. รวมกําหนด
ความชัดเจน
แผนการลงทุน
ดาน Logistics
(สคร.)

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

เปาหมาย

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

เปาหมายสินเชื่อและการ
ค้ําประกันสินเชื่อใหแก
SMEs ประจําป 2554
เรียบรอยแลว

-

- เสนอ/อนุมัติ
หลักการภายใน
กรกฏาคม 2554

 ครม.เห็นชอบในหลักการ
แลว

-

-

- รวมกําหนดความ
ชัดเจนแผนการ
ลงทุนดาน
Logistics

 - นําเสนอผลการศึกษา
แผนการพัฒนา Logistics
(แผนยุทธศาสตร Logistics
ป 2551 – 2554) และ
แผนการพัฒนาระบบขนสง
(แผนหลักในการพัฒนา
ระบบคมนาคม ป 2554 –
2563) ตอปลัด
กระทรวงการคลัง เมื่อ 23
พฤษภาคม 2554
- ไดมีการจัดประชุม
รวมกันระหวางปลัด
กระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ และ
เลขาธิการ สศช. เพื่อ
หารือเกี่ยวกับแผนการ
ลงทุนและการจัดหาเงิน
ลงทุนในระบบขนสงเมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
ความกาวหนาการ
งบประม เบิกจาย
ดําเนินงาน
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
23. กําหนด
- แผนการลงทุนและ  สํานักงานบริหารหนี้
แผนการลงทุน
จัดลําดับ
สาธารณะ(สบน.) ไดจัด
ดานน้ํา
ความสําคัญของ
ประชุมคณะทํางาน Focus
(สบน.)
โครงการทั้งหมด
Group ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ
วันที่ 1 กรกฏาคม 2554
เรื่องการสรางความชัดเจน
ดานการลงทุน
- เสนอรางกฎหมาย  คณะรัฐมนตรีพิจารณาราง
24. ปรับปรุง
ใหมหรือปรับปรุง
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการให
กฎหมายเดิมเพื่อ
วาดวยการให
เอกชนเขารวมทุนใน
นําเสนอ
เอกชนเขารวม
กิจการของรัฐ พ.ศ. ....
รัฐมนตรีวาการ
การงานหรือ
ตามที่กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
ดําเนินการของ
เสนอเมื่อวันที่ 3
รัฐ พ.ศ. 2535
พฤษภาคม 2554 และ
(PPP) (สคร.)
ขณะนี้อยูระหวางการ
พิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
25. กําหนด
- แผนการเงินของ
- ไดจัดประชุมคณะทํางาน
แผนการเงิน
โครงการลงทุนที่
Focus Group ครั้งที่ 1/2554
ของโครงการ
สําคัญ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ลงทุนที่สําคัญ
เรื่องการสรางความชัดเจนดาน
(สคร.)
การลงทุนในระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าํ ของ
ประเทศ ภายใตแผนการลงทุน
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
3,320,000
3,200,000 ปรับปรุงทาเรือน้ํา - ขณะนี้อยูระหวางเตรียม
26. พัฒนา
(รอยละ ลึก จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงทาเรือ
แตงตั้ง คณะกรรมการ
96.38)
น้ําลึก จังหวัด
เพื่อรองรับระบบ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ตาม
สงขลา
Logistics
มาตรา 13 แหง
(กรมธนารักษ)
พระราชบัญญัติวาดวยการ
ใหเอกชนเขารวมงานฯ
เพื่อเตรียมรางสัญญาการ
ใหเอกชนเขารวมงานฯ

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

ปญหาความไมชัดเจนใน
บทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานอันเปนเหตุให
ตองนําเรื่องเขาหารือตอ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนจํานวนมาก

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
ความกาวหนาการ
งบประม เบิกจาย
ดําเนินงาน
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
 อยูระหวางประสานกับ
27. พัฒนาที่ดิน
- สํารวจพื้นที่และ
กองทัพอากาศเพื่อขอ
ราชพัสดุแปลง
ศึกษาความเปนไป
ขอมูลการขอใชพื้นที่ของ
ที่มีศักยภาพใน
ไดของโครงการ ให
กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ใช
แนวของ
สอดคลองกับ
รวมกับแปลงบานพัก
โครงการระบบ
โครงการระบบ
ขาราชการทหารอากาศ
รถไฟฟาในเขต
รถไฟฟาในเขต
เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เพื่อเปนอาคาร
สายสีแดง และสาย
จอดรถยนต
สีมวง ภายในเดือน
Park & Ride
มิถุนายน 2554
(กรมธนารักษ)
28. สรางศูนย
- สํารวจพื้นที่และ
- อยูระหวางนําเสนอขอ
กระจายสินคา
ศึกษาความเปนไปได
อนุมัติโครงการเพื่อสํารวจ
เพื่อรองรับระบบ
ของโครงการ ให
ที่ราชพัสดุ จํานวน 11
Logistics ตาม
สอดคลองกับ
จังหวัด พื้นที่อื่น ๆ ที่มี
เสนทางรถไฟ
โครงการรถไฟ
ความพรอม จึงทําใหไม
ความเร็วสูง
ความเร็วสูง ภายใน
สามารถดําเนินการใน
(กรมธนารักษ)
เดือนมิถุนายน 2554
ขั้นตอนตอไปได
29. Sukuk
- การแกไข
- ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอน
(สศค.)
กฎกระทรวงวาดวย
ของสํานักงาน
การอนุญาต
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบธุรกิจ
ตรวจแกไขถอยคํา และจะ
หลักทรัพย พ.ศ.
สงรางกฎกระทรวง
๒๕๕๑ เพื่อรองรับ
ดังกลาวใหสํานักงาน
ตราสารศุกูก
ก.ล.ต. ยืนยันความเห็น
เกี่ยวกับรางกฎกระทรวงฯ
เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
สงเรื่องใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตอไป
30. Venture
- การปรับปรุง
- อยูระหวางรางกฎหมาย
Capital
หลักเกณฑการให
แกไขการใหสิทธิประโยชน
(สศค.)
สิทธิประโยชนทาง
ทางภาษีฯ
ภาษีแกธุรกิจเงิน
รวมลงทุน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
สวนราชการผูครอบครอง
(กองทัพ อากาศ) ใช
ประโยชนเปนอาคารพัก
อาศัยจึงอาจไมใหความ
รวมมือในการสงคืนพื้นที่
เพื่อดําเนินโครงการ

-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ
31. Inflationlinked Bond
(ILB) (สบน.)

32. พัฒนา
ตลาดตราสาร
หนี้ในประเทศ
(สบน.)

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
ความกาวหนาการ
งบประม เบิกจาย
ดําเนินงาน
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
- - ทําความเขาใจรูปแบบ  ดําเนินการจําหนาย
พันธบัตรในวันที่ 11-13
และวิธีการซื้อขายและ
กรกฎาคม 2554 และออก
ลงบัญชีของ ILB
พันธบัตรในวันที่ 14
- กําหนดราคาที่
กรกฎาคม 2554 โดยมี
เหมาะสม และ
ยอดการจําหนาย 40,000
ประเมินความ
ลานบาท
ตองการของนัก
ลงทุนเพื่อกําหนด
วงเงินที่เหมาะสม
- ชี้แจง ทําความ
เขาใจกับนักลงทุน
และประชาสัมพันธ
 - พิธีลงนามบันทึกความ
- 1. เพื่อใชในการ
ปรับโครงสรางหนี้
ตกลงวาดวยการจําหนาย
เงินกูจากธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อราย
พาณิชยที่ใชใน
ยอยพิเศษในปงบประมาณ
โครงการไทยเขมแข็ง
พ.ศ. 2554 และเปดให
2. เพื่อเพิ่มอายุ
ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 29
เฉลี่ยของหนี้รัฐบาล
สิงหาคม 2554
และ Lock-in
- เปดขายพันธบัตรรัฐบาล
อัตราดอกเบี้ยระยะ
เพื่อรายยอยพิเศษ ผาน
ยาวในระดับต่ํา
ATM ระหวางวันที่ 12-30
3.ประเมินความ
กันยายน 2554 – ใน
ตองการและอัตรา
ปงบประมาณ 2555 จะ
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม
ดําเนินการออกพันธบัตร
รวมทั้งแจงใหผูรวม
รัฐบาลเพื่อรายยอยพิเศษ
ตลาดทราบถึง
ผาน ATM อยางตอเนื่อง
แผนการออก
เพื่อหลอเลี้ยงตลาดและ
พันธบัตรรุนอายุ 50
เปนทางเลือกใหผูออมราย
ป อยางเปนทางการ
ยอยสามารถเขาถึงการ
4.เพื่อใหนักลงทุน
ออมที่มีความมั่นคงสูง
สามารถวางแผนการ
ลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
ความกาวหนาการ
งบประม เบิกจาย
ดําเนินงาน
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
 รมว.คลัง ไดออกประกาศ
- ออกประกาศ
33. ดําเนินการ
กระทรวงการคลัง
เพื่อใหเปนไป
กระทรวงการคลัง เรื่อง
เรื่องหลักเกณฑ
ตามแผนพัฒนา
หลักเกณฑ วิธีการ และ
วิธีการ และเงื่อนไข
สถาบันการเงิน
เงื่อนไขในการที่ธนาคาร
ในการที่ ธย. จะขอ
ระยะ ที่ 2
พาณิชยเพื่อรายยอยจะขอ
อนุญาตยกระดับ
(สศค.)
อนุญาตยกระดับฐานะเปน
เปน ธพ.
ธนาคารพาณิชย ซึ่งลงราช
กิจานุเบกษา เลม 128
ตอนพิเศษ ๑๖ ง วันที่ ๘
กุมภาพันธ 25๕๔
- - การประชุม
34. ASEAN
- - ดานการคา
Integration
ประเทศสมาชิกใหม
คณะกรรมการ
ลดภาษีสินคาใน
ประสานงานการ
2010:
บัญชี ลดภาษีลง
ดําเนินการภายใตความตก
- ดานการคา
เหลือรอยละ ๐ ใน
ลงการคาสินคาของ
- ดานการ
วันที่ ๑ มกราคม
อาเซียน (CCA) ครั้งที่ ๕
เจรจาเปดเสรี
๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑
การคาบริการ
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ
ดานการเงิน
- ดานเจรจาเปด
ประเทศอินโดนีเซีย ที่
ภายใตกรอบ
เสรีการคา
ประชุมไดรับทราบวา
ความตกลงวา
รัฐมนตรีวาการ
กัมพูชาและเวียดนามยัง
ดวยการคา
กระทรวงการคลัง
มิไดดําเนินการลดภาษี
บริการของ
ลงนามในพิธีสารฯ
ศุลกากรสินคาจํานวนรอย
อาเซียน
ในการประชุม
ละ ๖๐ และ ๘๐ ในบัญชี
รัฐมนตรีวาการ
(สศค.)
ลดภาษีลงเหลือรอยละ ๐
กระทรวงการคลัง
ในป ๒๕๕๓ ตามลําดับ
อาเซียนในวันที่ ๘
ตาม Road Map for
เมษายน ๒๕๕๔
Integration of ASEAN
และ Strategic
Schedule ภายใน AEC
Blueprint ที่ประชุมจึงได
ขอใหทั้ง ๒ ประเทศเรง
ดําเนินการ ทั้งนี้ สศค. ได
มีหนังสือแจงใหกรมเจรจา

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-
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แผนงาน/
โครงการ

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

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

-

เปาหมาย

- สํานักงานฯ จะเริ่ม การดําเนินงาน
ภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๔

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
การคาระหวางประเทศ
ผูรับผิดชอบกรอบการ
ประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ดานเศรษฐกิจของอาเซียน
และรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน หยิบยกประเด็น
ดังกลาวในการประชุมที่
เกี่ยวของเพื่อใหทั้ง ๒
ประเทศเรงดําเนินการลด
ภาษีตอไปแลว
- สําหรับรายการสินคาที่
ประเทศสมาชิกใหมจะขอ
ใชความยืดหยุนในการขยาย
เวลาการลดภาษีลงเหลือ
รอยละ ๐ ออกไปจากป
๒๕๕๘ เปน ๒๕๖๓ ซึ่งตาม
ความตกลง ATIGA
กําหนดใหมีจํานวนไมเกิน
รอยละ ๗ ของจํานวน
รายการทั้งหมด ประเทศ
สมาชิกใหมทั้ง ๔ ประเทศ
ไดเห็นพองที่จะแจงแผนการ
ลดภาษีเบื้องตน (Indicative
Tariff Reduction
Schedule) ตอที่ประชุม
CCA ภายในชวงครึ่งแรก
ของป ๒๕๕๖
- ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส
กระทรวงการคลังและธนาคาร
กลางอาเซียน+๓ ในวันที่ ๖
เม.ย. ๒๕๕๔ ณ เมืองบาหลี
อินโดนีเซีย ไดคัดเลือก
ผูอํานวยการ (Director) ของ
AMRO แลว โดยผูแทนจาก

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-
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แผนงาน/
โครงการ

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

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

-

เปาหมาย

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

จีนจะดํารงตําแหนงเปน
ผูอํานวยการในปแรก และ
ผูแทนจากญี่ปุนจะดํารง
ตําแหนงเปนผูอํานวยการใน
ปที่ ๒ และ ๓
- สํานักงานฯ จะเริ่ม
ดําเนินงานอยางเปนทางการ
ในกลางเดือนตุลาคม 2554 ณ
ประเทศสิงคโปร
- เพื่อสนับสนุนการ  - รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังได
เพิ่มอุปทานของ
ลงนามในความตกลงเพื่อ
พันธบัตรสกุลเงิน
การจัดตั้ง CGIF แลวเมื่อ
ทองถิ่นของ
วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ และ
ภาคเอกชนใน
ไดจัดสงเงินจํานวน ๑๒.๖
ภูมิภาคอาเซียน+๓
ลานเหรียญสหรัฐฯ แก
ซึ่งกองทุน CGIF นี้
ADB ในฐานะ Trustee
จะมีขนาด ๗๐๐
- การประชุม Board of
ลานเหรียญสหรัฐฯ
Directors จะมีขึ้นในทุก
โดยเงินทุนจะมาจาก
ไตรมาส ซึ่ง สบน. จะเปน
ประเทศสมาชิก
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
อาเซียน+๓ และ
ADB ซึ่ง CGIF จะ
ทําหนาที่ค้ําประกัน
พันธบัตรใหแก
ภาคเอกชน ซึ่งจะ
ชวยใหภาคเอกชน
สามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนและสามารถ
ระดมทุนไดสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

หมายเหตุ: * หมายถึง โครงการแลวเสรจในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 หมายถึง โครงการสําเร็จตามเปาหมาย
- หมายถึง โครงการอยูระหวางดําเนินการ
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3) การสรางความมั่นคงทางการคลัง: ประกอบดวยโครงการรวม 17 โครงการ โดยมี
เปาหมาย สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังนี้
แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)
1. การปรับปรุง
- นําเสนอแนวทาง
การใช
การพัฒนาทาเรือ
ประโยชน
กรุงเทพตอ
ทาเรือกรุงเทพ
คณะรัฐมนตรีเพื่อ
(สคร.)
พิจารณา
2. โครงการ
กอสรางศูนย
ประชุมและ
นิทรรศการ
นานาชาติ จ.
ภูเก็ต
(กรมธนารักษ)

79,956,000

55,085,000
(รอยละ 2.11)

3. บริหาร
หลักทรัพยที่รัฐ
ถือในเชิงรุก
(สคร.)

-

- นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา

4. ราง
พระราชบัญญัติ
การกํากับและ
พัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
(สคร.)

-

- การจัดทําราง
พระราชบัญญัติ
การกํากับและ
พัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

- จ า ง ที่ ป รึ ก ษ า
บริหารโครงการ
- จางที่ปรึกษาดาน
ธุรกิจ
- จางออกแบบและ
ควบคุมงาน
กอสราง/ลงนาม
จาง Detail Design

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
 สคร. ไดดําเนินการ
นําเสนอแนวทางการ
พัฒนาทาเรือกรุงเทพตอ
รมว. กค. เพื่อใหความ
เห็นชอบในหลักการ
เบื้องตน เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2554
 - ดําเนินการในขั้นตอน
การจางออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง / ลง
นามจางเรียบรอยแลว เมื่อ
วันที่ 27 เม.ย. 54
- ขณะนี้ผูออกแบบฯ สง
งานงวดสุดทายแลว
อยูระหวางคณะกรรมการ
ตรวจการจาง
- ปจจุบันอยูระหวางการ
พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาเพื่อ
วิเคราะหแนวทางการบริหาร
จัดการ รวมทั้งประเมินมูลคา
และชองทางการจําหนาย
หลักทรัพยดังกลาว
- คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2554 ให
กระทรวงการคลังรับราง
กฎหมายดังกลาวกลับมา
ทบทวนในประเด็นที่
เกี่ยวของตอไป อาทิ อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนตน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
ความกาวหนาการ
ปญหา/อุปสรรค และ
งบประ เบิกจาย
ดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)
5. บริหาร
- วิธีการบริหารเงิน  - สบน. ไดประสานเปน
จัดการระดับ
สดและการ
การภายในกับ
และผลตอบแทน
แกไขกฎหมายที่
กรมบัญชีกลาง ประเด็น
เงินคงคลัง :
เกี่ยวของกับเงินคง
การแกไขพระราชบัญญัติ
ควบคุมระดับ
คลัง
เงินคงคลังแลว และได
เงินคงคลังใหอยู
รายงานเกี่ยวกับการ
ในระดับที่
กําหนดแนวทางนําเงินคง
เหมาะสม/การ
คลังไปบริหารจัดการ
นําเงินคงคลังไป
เพื่อใหไดผลตอบแทนตอ
บริหารจัดการ
กระทรวงการคลังแลว
เพื่อใหได
- กรมบัญชีกลางอยู
ผลตอบแทน/การ
ระหวางศึกษาการแกไข
ปรับระดับการ
กฎหมาย
ออกตั๋วเงินคลัง
เพื่อใชในการ
บริหารเงินสด
(สบน. และ
กรมบัญชีกลาง)
 - สศค. ไดทําการศึกษา
- กําหนดแนวทาง
6. บริหาร
การบริหารจัดการ
จัดการหนี้
แนวทางการแกไขปญหา
หนี้ FIDF เพื่อลด
FIDF กําหนด
หนี้ FIDF ทุกแนวทางตาม
ตนเงินและภาระ
แนวทางการ
ดําริของปลัดกระทรวง
ดอกเบี้ย FIDF 1
บริหารจัดการ
การคลัง และนําเสนอ
และ FIDF 3
หนี้ FIDF
แนวทางการแกไขปญหา
(สบน.)
หนี้ FIDF ตอปลัด
กระทรวงการคลังแลว
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังสั่งการให สศค. และ
สวค. ศึกษาแนวทางและ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการ
แกไขปญหาหนี้ FIDF
7. โครงการวิจัย
- ประมวลผล
- TDRI ไดสงรายงานฉบับ สัญญากําหนดสงมอบงาน
แนวทางการ
การศึกษาแลวเสร็จ
สมบูรณและ
ภายใน 240 วัน นับแต
จํากัดคาใชจาย
ในเดือนเมษายน
คณะกรรมการตรวจรับได วันลงนามในสัญญา ซึ่ง
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แผนงาน/
โครงการ
เพื่อสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ
(กรมบัญชีกลาง)

8. โครงการ
ศึกษาแนว
ทางการปฏิรูป
องคกรเพื่อ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการระบบ
สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ขาราชการ
(กรมบัญชีกลาง)
9. โครงการวิจัย
เรื่องระบบ
อางอิงของยา
(กรมบัญชีกลาง)

เงิน
ผลการ
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)

เปาหมาย

2554

-

- ประมวลผล
การศึกษาแลวเสร็จ
ในเดือนเมษายน
2554

-

- ประมวลผล
การศึกษา
แลวเสร็จในเดือน
เมษายน
2554

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
พิจารณาตรวจรับ
เรียบรอยแลว และอยู
ระหวางการประมวลผล
การศึกษาเสนอตอ
ผูบริหาร ซึ่งคาดวา จะ
สามารถเสนอไดภายใน
เดือนกันยายน 2554

TDRI ไดปรับปรุงแกไข
เนื้อหาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการตรวจรับ
และสงรายงานฉบับ
สมบูรณใหกรมบัญชีกลาง
แลว ขณะนี้อยูระหวางการ
พิจารณาตรวจรับ และ
ประมวลผลการศึกษาตอ
ผูบริหาร ซึ่งคาดวา จะ
สามารถดําเนินการแลว
เสร็จไดภายในเดือน
กันยายน 2554
- กรมบัญชีกลางไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจางที่
ปรึกษาเพื่อดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงแลว
คาดวาจะดําเนินการจางได
ภายในเดือนกันยายน
2554

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
ระยะเวลาจะสิ้นสุดลง
เดือนพฤษภาคม 2554
แตเนื่องจากกระทรวง การ
คลังมีนโยบายใหกําหนด
แผนปฏิบัติงาน ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2554
เร็วกวาระยะเวลาตามสัญญา
จึงทําใหเปนโครงการที่
ดําเนินการชากวาแผนที่
กําหนด
-

1. มาตรการควบคุมการเบิก
คายาเกิดขอโตแยงจากผูมี
สวนไดสวนเสียเปนอยาง
มาก จึงตองทําการศึกษา
ขอมูลใหรอบคอบมากยิ่งขึ้น
2. ปญหาการจางที่
ปรึกษาลาชา
3. รมว.กค ไดมีนโยบาย
ใหกรมฯ ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบวิธีการจายคา
รักษาพยาบาลผูปวยนอก
(Case Mix) เพิ่มเติม
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
ความกาวหนาการ
งบประ เบิกจาย
ดําเนินงาน
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)
 อยูร ะหวางนํารางแผน
10. โครงการ
- เสนอรางแผน
จัดทําแผน
ยุทธศาสตรฯ ตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ยุทธศาสตรการ
กระทรวงการคลัง
บริหารเงินนอกงบประมาณ
พัฒนาระบบ
ในเดือนพฤษภาคม
ใหธนาคารโลก (World Bank)
บริหารเงินนอก
2554
รวมพิจารณาใหความเห็นใน
งบประมาณ
ภาพรวมเพื่อความเหมาะสม
(กรมบัญชีกลาง)
มากยิ่งขึ้น
- เสนอรายงานฯตอ * นําเสนอรายงานการรับ
11. โครงการ
และการใชจายเงินฯ ตอ
กระทรวงการคลัง/
วิเคราะห
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่
คณะรัฐมนตรี และ
รายงานการรับ
24 มิถุนายน 2554
สภาผูแทนราษฎรฯ
และการใช
เนื่องจากมีการปลี่ยน
ในเดือน
จายเงินรายไดที่
แปลงรัฐบาล กระทรวง
กุมภาพันธ 2554
ไมตองนําสง
การคลัง จึงขอใหกรม
คลังเปนรายได
บัญชีกลางรับเรื่องคืนกลับ
แผนดินตาม
มา และกรมบัญชีกลาง ได
มาตรา 170 แหง
นําเสนอผูบริหารกระทรวง
รัฐธรรมนูญฯ
การคลังแลว เมื่อวันที่ 19
(กรมบัญชีกลาง)
สิงหาคม 2554

12. บริหาร
คาใชจาย
เงินเดือน
(กรมบัญชีกลาง)
13. บริหาร
คาใชจายในการ
เดินทาง
(กรมบัญชีกลาง)

-

-

- รวบรวมขอมูลใน
เบื้องตนแลวเสร็จ
ในเดือนมกราคม
2554
- รวบรวมขอมูลใน
เบื้องตนแลวเสร็จ
ในเดือนมกราคม
2554

*

ดําเนินโครงการแลวเสร็จใน
เดือนมีนาคม2554

-

เสนอแนวทางในการบริหาร
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตออธิบดีฯ วันที่ 28
มกราคม 2554
- ปรับแกไขตามขอสังเกต
ของรองปลัดฯ ตาม

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
ความไมชัดเจน ในขอบเขต
การดําเนินการ รวมทั้งการ
ดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาฯ ไดแจงผลการ
หารือ เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2554 วาตอง
รวมหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ไวใน รายงานฯ มาตรา
170 แหงรัฐธรรมนูญฯ
ดวย และไดนําเสนอ
กระทรวงการคลังแลวเมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2554
และเนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนรัฐบาล กระทรวง
การคลังจึงไดสงเรื่องคืน
กรมบัญชีกลาง ซึ่งขณะนี้ได
นําเสนอกระทรวงการคลัง อีก
ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2554

35

แผนงาน/
โครงการ

14. การจัดทํา
ขอมูลฐานะการ
คลังทองถิ่น
(กรมบัญชีกลาง)
15. โครงการ
วิเคราะหขอมูล
ดานรายจาย
และการนํา
แนวคิด Capital
Charge มารวม
คํานวณตนทุน
ภาครัฐ
(กรมบัญชีกลาง)
16. บริหาร
ความเสี่ยง
ทางการคลัง
(สศค.)

เงิน
ผลการ
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)

-

-

-

เปาหมาย

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
หนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค
0406.4/09122 ลงวันที่
29 มีนาคม 2554
- รองปลัดฯ มีขอสังเกต
สงเรื่องคืนกรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2554 เพื่อใหรอนําเสนอ
รัฐบาลชุดใหมตอไป
 ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ตามเปาหมาย

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- รวบรวมขอมูลใน
เบื้องตนแลวเสร็จ
ในเดือนมกราคม
2554
- เสนอรายงานผล  ดําเนินการแลวเสร็จตาม
การนําแนวคิด
เปาหมาย
Capital Chargeมา
ใชในภาครัฐใน
เดือน มิถุนายน
2554

-

- จัดทํารายงานความ เสี่ยงทางการคลัง

-

- สศค. ไดรางรายงาน
ความเสี่ยงทางการคลัง
ประจําปงบประมาณ
2554 เรียบรอยแลว
- สศค. อยูระหวางการ
ปรับปรุงรางรายงานความ
เสี่ยงทางการคลังประจําป
งบประมาณ 2554 ตาม
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทางการคลัง ไดจัดสง
ใหกับ สศค. และอยูระหวาง

-
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แผนงาน/
โครงการ

17. ราง
พระราชบัญญัติ
การเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ....
(สศค.)

เงิน
ผลการ
งบประ เบิกจาย
มาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท)

-

เปาหมาย

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

จัดเก็บขอมูลความเสี่ยง
ทางการคลังเพื่อจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการฯ
ภายในเดือนธันวาคม 2554
- รางพระราชบัญญัติ  คณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ผานการพิจารณา
พิจารณาราง
และแกไขโดย
พระราชบัญญัติการเงิน
คณะกรรมการ
การคลังของรัฐ พ.ศ. ….
กฤษฎีกา
เสร็จสิ้นแลว

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

หมายเหตุ: * หมายถึง โครงการแลวเสรจในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 หมายถึง โครงการสําเร็จตามเปาหมาย
- หมายถึง โครงการอยูระหวางดําเนินการ

37

4) การสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ: ประกอบดวยโครงการรวม 5
โครงการ โดยมีเปาหมาย สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังนี้
แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
- เสนอผลการ
1. โครงการ
ดําเนินงาน
แนวรวมปฏิบัติ
ตอคณะกรรมการฯ
Collective
ในเดือน
Action
ธันวาคม 2554
(กรมบัญชีกลาง)
2. ติดตาม
ประสิทธิภาพการ
ใชจาย โครงการ
ไทยเขมแข็ง
(ผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง)

-

- ตรวจสอบได 180
โครงการภายใน
เดือนสิงหาคม
(เดือนละ 20
โครงการ)

3. ทบทวนและ
ปรับปรุงหลักเกณฑ
การคํานวณราคา
กลางงานกอสราง
ทั้งระบบ
(กรมบัญชีกลาง)

-

- จัดทําราง
หลักเกณฑฯ
แลวเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2554

4. โครงการ
ปฏิรูประบบ
การจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
อยางครบวงจร
(กรมบัญชีกลาง)

91,913,000

41,360,850
(รอยละ45)

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

ขณะนี้อยูระหวางการนําผล
การสํารวจความคิดเห็นในการ
เปดเผยขอมูลฯ มาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแนว
ทางการดําเนินงานโครงการนํา
รองใหผูบริหารกระทรวง การ
คลังพิจารณาใหความเห็นชอบ
 ดําเนินการไดแลวเสร็จ
ตามเปาหมาย โดยได
ตรวจสอบทั้งสิ้น 242
โครงการ

การสํารวจความคิดเห็นใน
การเปดเผยขอมูลฯ ตอง
รวบรวมจากหลายหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สื่อมวลชน ซึ่งตองใชเวลาใน
การติดตอประสานงาน จึง
ทําใหเกิดความลาชา
-

 ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย

-

หนวยงานนํารอง  กรมบัญชีกลางดําเนินการ
ประเมินผลการทดลองใช
ทดลองใชระบบ eระบบงานของหนวยงาน
GP ระยะที่ 2 ใน
นํารอง และคาดวาจํานวน
เดือนกันยายน 2554
หนวยงานนํารองที่
หนวยงานนํารอง
สามารถใชระบบ e – GP
ทดลองใชระบบ eระยะที่ 2 และผานเกณฑ
Bidding และระบบ
การประเมินผล ประมาณ
e-Market ในเดือน
การรอยละ 75 – 80
กันยายน 2556
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
5. โครงการศึกษา
- รายงานผล
แนวทางการรวม
การศึกษาฉบับ
ศูนยการจัดซื้อ
สมบูรณในเดือน
จัดจางภาครัฐ
มิถุนายน 2554
(กรมบัญชีกลาง)

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

- ที่ปรึกษาจัดทําและสงราง
รายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ (Final Report)
ใหกรมบัญชีกลางภายใน
เดือนกันยายน 2554

หมายเหตุ: * หมายถึง โครงการแลวเสรจในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 หมายถึง โครงการสําเร็จตามเปาหมาย
- หมายถึง โครงการอยูระหวางดําเนินการ
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5) การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง: ประกอบดวยโครงการ
รวม 14 โครงการ โดยมีเปาหมาย สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังนี้
แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
- ปงบประมาณ พ.ศ. 1. จัดตั้งสํานัก
2554
นโยบายพัฒนา
ระบบการเงิน
ภาคประชาชน
(สศค.)
2. นําผูเสียภาษี
ที่อยูนอกระบบ
เขาสูระบบภาษี
(ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล)
(กรมสรรพากร)
3. เพิ่ม
80,000
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการยื่นแบบ
และบันทึกขอมูล
ดวย Bar Code
(กรมสรรพากร)
4. พัฒนาระบบ 800,000
ควบคุมการออก
ใบกํากับภาษีดวย
ระบบอิเล็กทรอ
นิสก (e-Tax
Invoice)
(กรรสรรพากร)
5. พัฒนาระบบ 18,731,905
บริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ
(HUB)
(กรมธนารักษ)

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

ขณะนี้อยูในระหวางการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาใน
กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
- นําผูเสียที่อยูนอก  - สถานะตั้งแตเดือน ต.ค.
53 – ส.ค. 54 นํ า ผู เ สี ย
ระบบเขาสูระบบ
ภาษี ร ายใหม เ ข า สู ร ะบบ
ภาษี 330,000 ราย
จํานวน 441,169 ราย
ในป 2554

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

80,000 เปดใหบริการเดือน  ดําเนินการแลวเสร็จ
(รอยละ กุมภาพันธ2554
ระบบพรอมใชงาน ที่
100)
เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

-

800,000 เปดใหบริการเดือน  ดําเนินการแลวเสร็จตาม
เปาหมาย
(รอยละ พฤษภาคม2554
100)

-

2,678,324.67
(รอยละ
14.29 )

เปดใหบริการรับ-  - จ.อุบลราชธานี และ
จายแลกเหรียญใน
ขอนแกน ไดเปดใหบริการ
รับคืน-จายแลกเหรียญ
จังหวัด อุบลราชธานี
กษาปณ ตั้งแตวันที่ 19
และขอนแกน
ก.ค. 54 เปนตนไป

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
เปาหมาย
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
- กอสรางเปนอาคาร
ธพส.
6. โครงการ
สํานักงานสําหรับ
จัดหา
พัฒนาบริหารที่
เงินทุน
สวนราชการ
ราชพัสดุแปลง
บบส.
(กรมธนารักษ)

-

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
- ไดมอบหมายใหศูนยบริการ
วิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยทําการสรุปแบบ
และผลการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการฯ เพื่อ
นําเสนอปลัดกระทรวง การ
คลังพิจารณา และขออนุมัติ
ดําเนินโครงการตามขั้นตอน
ของ ธพส. ตอไป
- อยูระหวางกรมธนารักษจะ
นําเสนอกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาอนุมัติให
บ.ธพส.เปนผูดําเนิน
โครงการ

7. โครงสราง
กอสรางบานพัก
สวัสดิการ
ขาราชการ
กระทรวงการคลัง
(แปลง ร.ส.พ.)
(กรมธนารักษ)
8. บูรณาการ
สินคา : (1)
ยาสูบ (2)
รถยนต
(รองปลัด
เสาวนีย)

-

-

-

9. เชื่อมโยง
ระบบ IT ของ
ทั้ง 3 กรม
จัดเก็บภาษี
(รองปลัด
เสาวนีย)

-

- สรุปผลสํารวจความ  ดําเนินการเสร็จตาม
ตองการเสร็จ
เปาหมาย โดยไดประชุม
ภายในมีนาคม
แจงผลการดําเนินงาน
2554
ใหกบั ผูประกอบทราบ
เมื่อวันที่ 13กันยายน
2554 และสํารวจผลความ
พึงพอใจ ซึ่งมีระดับความ
พึงพอใจรอยละ 86
- การเชื่อมโยงระบบ  ดําเนินการเสร็จตาม
เปาหมาย ใน 5 โครงการ
IT ของทั้ง 3 กรม
จัดเก็บภาษี
ดังนี้
1. โครงการเว็บไซตบริการ
3 กรมภาษีกระทรวง การ
คลัง (e-Tax Portal)
2. โครงการระบบสืบคน
ขอมูล 3 กรมภาษี (Tax
Search Engine)
3. โครงการสารานุกรม

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
-

-

-

-
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แผนงาน/
โครงการ

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน

-

- ไดผลสรุปและ
กรอบแนวทางที่
ชัดเจน

-

ภาษี (Tax Wiki)
4. โครงการบูรณาการ
ขอมูลภาษี (Tax
Information Portal)
5. โครงการกําหนดเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีอากร
เดียว (Tax Single ID)
- การออกแบบ พัฒนา
ทดสอบระบบงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ
- คณะกรรมการตรวจรับฯ
ดําเนินการตรวจรับงานงวด
ที่ 3 ระหวางวันที่ 12-16
กันยายน 2554
การเขารวมประชุม APEC
Finance Ministers’
Process : Framework and
Options for Public and
Private Financing of
Infrastructure เมื่อวันที่ 2223 มิถุนายน 2554
อยูระหวางดําเนินการ

-

- ดําเนินการจาง
สถาบันที่มีความ
เชี่ยวชาญศึกษา
ความเหมาะสมของ
สถานที่และรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ
(สถาบันไทยคดี
ศึกษา มธ.) ภายใน
เดือน กันยายน

- อยูระหวางดําเนินการ
ตามระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535
- ผลการดําเนินงานชากวา
แผน เนื่องจากอยูระหวางขอ
ความเห็นจาก ผูชวยราช
เลขาธิการ สํานักพระราชวัง
กอนที่จะดําเนินการตาม

370,851,300
10. โครงการ
จัดตั้งระบบ
National Single
Window (NSW)
ของประเทศ
ไทย (กรม
ศุลกากร)
11. APEC-PPP
(สศค. และ
สคร.)

12. ยุทธศาสตร
ความเปนหุนสวน
ของไทยกับ ADB
(สศค.)
13. สราง
พิพิธภัณฑ
ทรัพยสินมีคา
ของแผนดิน
(กรมธนารักษ)

เปาหมาย

185,425,650

มี ร ะ บ บ National Window
(NSW) พรอมสําหรับ
การเชื่ อมโยงข อมู ล
กั บหน วยงานต างๆ
ทั้ ง ภายในประเทศ
และระหวางประเทศ
- มีผูแทน
กระทรวงการคลังเขา
รวมการประชุมไม
นอยกวา 50 คน

(รอยละ 50) Single

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-

-

- ความชัดเจนในเรื่อง

สถานที่กอสราง
พิพิธภัณฑ
- ตองนําผลการศึกษาฯ
มาประกอบการขอตั้ง
ประมาณการกอสราง
พิพิธภัณฑ
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แผนงาน/
โครงการ

14. จัดแสดง
ทรัพยสินมีคา
ของแผนดินดวย
ระบบเสมือนจริง
(Augmented
Reality
Technologies)
(กรมธนารักษ)

เงิน
ผลการ
งบประม เบิกจาย
าณ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

43,000,000

8,402,000
(รอยละ 19..54)

เปาหมาย

2554
ดําเนินการ
วิเคราะหและ
ออกแบบระบบ
ตามที่ระบุใน TOR
และในสัญญาจาง
ภายในเดือน
กรกฎาคม 2554

หมายเหตุ: * หมายถึง โครงการแลวเสรจในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
 หมายถึง โครงการสําเร็จตามเปาหมาย
- หมายถึง โครงการอยูระหวางดําเนินการ

ความกาวหนาการ
ดําเนินงาน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ตอไป
ผูรับจางบริษัทอินเด็กซ ครี
เอทีฟ วิลเลจ จํากัด
(มหาชน) ไดมีหนังสือสง
มอบงานงวดที่ 3 แลว เมื่อ
วันที่ 24 ส.ค.54 ขณะนี้
อยูระหวางการตรวจรับ
ของคณะกรรมการตรวจ
รับฯ

ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ

-
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2. สรุปผลการดําเนินงานรายกรม
2.1 สรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
จากโครงการที่เริ่มดําเนินการและมีผลสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมจํานวน 95
โครงการ ซึ่งโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวม 10 โครงการ ประกอบดวยโครงการของกรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร และกรมสรรพากร สําหรับกรมสรรพสามิต สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไมมีโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ สามารถสรุปการเบิกจายเงินงบประมาณตามกรมในสังกัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้

กรมสรรพากร
0%

กรมธนา
รักษ
29%

กรม
ศุลกากร
57%
กรมบัญชี
กลาง
14%

แผนภาพแสดงโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการคลังที่ไดรับงบประมาณ
จําแนกตามกรม

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

100.00%

55.66%

45.00%

50.00%

แผนภาพแสดงรอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ
ของกระทรวงการคลัง จําแนกตามกรม
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โครงการ
กรมธนารักษ
- โครงการนําที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืช
ทดแทนพลังงาน

งบประมาณที่
ไดรับ

งบประมาณที่
เบิกจาย

186,007,905 103,541,257
4,000,000
1,067,700

รอยละ
55.66%
26.69%

- จัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย รอบบัญชี ป
พ.ศ. 2555-2558

37,000,000

32,222,232

87.09%

- พัฒนาปรับปรุงทาเรือน้ําลึก จังหวัดสงขลา
- โครงการกอสรางศูนยประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
จ.ภูเก็ต
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ (HUB)
- จัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดินดวยระบบเสมือนจริง
(Augmented Reality Technologies)
กรมบัญชีกลาง
- โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร
กรมศุลกากร
- โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window
(NSW) ของประเทศไทย
กรมสรรพากร
- เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการยื่นแบบ และบันทึก
ขอมูลดวย Bar Code
- พัฒนาระบบควบคุมการออกใบกํากับภาษีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิสก (e-Tax Invoice)
รวมทั้งหมด

3,320,000
79,956,000

3,200,000
55,971,000

96.39%
70.00%

18,731,905
43,000,000

2,678,325
8,402,000

14.30%
19.54%

91,913,000
91,913,000

41,360,850
41,360,850

45.00%
45.00%

370,851,300 185,425,650
370,851,300 185,425,650

50.00%
50.00%

880,000
80,000

880,000 100.00%
80,000 100.00%

800,000

800,000 100.00%

649,652,205

331,207,757

50.98%
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1) กรมธนารักษ : ประกอบดวยโครงการรวม 12 โครงการ ซึ่งเปนโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ 1 2 3 และ 5 แลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม
โครงการ ไดรับงบประมาณ 6 โครงการ รวมจํานวน 186,007,905 บาท เบิกจายแลว
103,541,257 บาท คิดเปนรอยละ 55.66
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

1. การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
- โครงการนําที่ดินสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและ
4,000,000
พืชทดแทนพลังงาน
- จัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย รอบ
37,000,000
บัญชี ป พ.ศ. 2555-2558
- การเตรียมความพรอมรองรับการประกาศใช
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
- พัฒนาปรับปรุงทาเรือน้ําลึก จังหวัดสงขลา
3,320,000
- พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีศักยภาพในแนวของ
โครงการระบบรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปน
อาคารจอดรถยนต Park & Ride
- สรางศูนยกระจายสินคาเพื่อรองรับระบบ Logistics
ตามเสนทางรถไฟความเร็วสูง
3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
- โครงการกอสรางศูนยประชุมและนิทรรศการ
2,600,000,000
นานาชาติ จ.ภูเก็ต
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ (HUB)
18,731,905
- โครงการพัฒนาบริหารที่ราชพัสดุแปลง บบส.
- โครงสรางกอสรางบานพักสวัสดิการขาราชการ
กระทรวงการคลัง (แปลง ร.ส.พ.)
- สรางพิพิธภัณฑทรัพยสินมีคาของแผนดิน
- จัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดินดวยระบบเสมือนจริง
(Augmented Reality Technologies)

43,000,000

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน

1,067,700
(รอยละ 26)
44,309,300
(รอยละ 119.75)
-

*

3,200,000
(รอยละ 96.38)
-



-

-

55,085,000
(รอยละ 2.11)



2,678,324.67
(รอยละ 14.29 )
-



8,402,000 (รอยละ
19.5)

-

-

-
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2) กรมบัญชีกลาง : ประกอบดวยโครงการรวม 14 โครงการ และเปนโครงการที่
รับผิดชอบรวมกับ สบน. 1 โครงการ ซึ่งเปนโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่ 1 3 และ 4 แลวเสร็จ
ตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 6 โครงการ ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ รวม
จํานวน 91,913,000 บาท เบิกจายแลว 41,360,850 บาท คิดเปนรอยละ 45.00
แผนงาน/โครงการ
1. การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
- โครงการแกไขปรับปรุง พระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
- บริหารจัดการระดับและผลตอบแทน เงินคงคลัง :
ควบคุมระดับเงินคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม/การ
นําเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อใหไดผลตอบแทน/การ
ปรับระดับการออกตั๋วเงินคลังเพื่อใชในการบริหารเงินสด
(สบน. และ กรมบัญชีกลาง)
- โครงการวิจัยแนวทางการจํากัดคาใชจายเพื่อ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
- โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปองคกรเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
- โครงการวิจัยเรื่องระบบอางอิงของยา

เงินงบประมาณ
(บาท)

- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริหารเงินนอกงบประมาณ
- โครงการวิเคราะหรายงานการรับและการใชจายเงิน
รายไดที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินตามมาตรา
170 แหงรัฐธรรมนูญฯ
- บริหารคาใชจายเงินเดือน
- บริหารคาใชจายในการเดินทาง
- การจัดทําขอมูลฐานะการคลังทองถิ่น
- โครงการวิเคราะหขอมูลดานรายจายและการนํา
แนวคิด Capital Charge มารวมคํานวณตนทุนภาครัฐ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
- โครงการแนวรวมปฏิบัติ Collective Action
- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ การคํานวณราคากลางงาน
กอสรางทั้งระบบ

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

*

-

-

*



-

-
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แผนงาน/โครงการ
- โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร
- โครงการศึกษาแนวทางการรวมศูนยการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ

เงินงบประมาณ
(บาท)
91,913,000
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)
41,360,850
(รอยละ45)
-

การ
ดําเนินงาน

-

3) กรมศุลกากร : ประกอบดวยโครงการรวม 6 โครงการ ซึ่งเปนโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ 2 และ 5 แลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม โครงการ
ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ รวมจํานวน 370,851,300 บาท เบิกจายแลว 185,425,650 บาท
คิดเปนรอยละ 50.00
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)
2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
- ปรับปรุงอัตราอากรสินคาตามกรอบทั่วไป (มาตรา
๑๒) ที่มีอัตราสูงกวาอัตราตามกรอบ WTO ใหมีอัตรา
อากรเทากัน
- แกไขปญหาสินคาอุตสาหกรรมที่อัตราอากรมีความ
ลักลั่น
- ประสานพิกัดศุลกากร Harmonized ASEAN 2012 : จัดทํา
ตารางเปรียบเทียบ(คูมือ) AHTN 2007 กับราง AHTN 2012 และ
ผลกระทบ สําหรับการปรับปรุงแกไขพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเขา รวม 96 ตอน
- การปรับปรุงแกไขกฏหมายศุลกากรฉบับเรงดวน
- การปรับปรุงแกไขกฏหมายตามแผนพัฒนา
กฏหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
- โครงการจัดตั้งระบบ National Single Window
370,851,300
(NSW) ของประเทศไทย

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน
-

-

-



-



-




185,425,650
(รอยละ 50)

-
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4) กรมสรรพสามิต : ประกอบดวยโครงการรวม 6 โครงการ ซึ่งเปนโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ 2 แลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 1 โครงการ
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)
2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
- ภาษีสรรพสามิตเพื่อสิ่งแวดลอม
- ยกเลิก Nuisance Tax
- ปรับโครงสราง Sin Tax
- แกไขพระราชบัญญัติยาสูบ
- ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมรถยนต
- ศึกษาการปรับโครงสรางภาษีน้ํามัน
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน
-

-



5) กรมสรรพากร : ประกอบดวยโครงการรวม 11 โครงการ ซึ่งเปนโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ 2 และ 5 แลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 9 โครงการ
ไดรับงบประมาณ 2 โครงการ รวมจํานวน 880,000 บาท เบิกจายแลว 880,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 100.00
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)
2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
- นําเสนอหลักการการปรับโครงสรางภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา และอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
- นําเสนอมาตรการภาษี Social Safety Net และ
CSR : มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็ก
ในสถานประกอบการ
- ปรับปรุงประมวลรัษฎากรเพื่อปองกันชองวางของ
กฎหมาย
- ใหมีการแยกยื่นแบบฯสามี/ภรรยา
- มาตรการภาษีปรับปรุงโครงสรางหนี้ และโครงสรางองคกร
- มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมตลาดทุน
- การนําเสนอหลักการการจัดเก็บภาษีระหวาง
ประเทศ (International Taxation)
- มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมธุรกิจ SMEs (การเพิ่ม R&D,
Productivity and Creativity)

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน
-



-



-



-



-

-
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5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
- นําผูเสียภาษีที่อยูนอกระบบเขาสูระบบภาษี (ทั้งบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล)
- เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการยื่นแบบ และบันทึก
ขอมูลดวย Bar Code
- พัฒนาระบบควบคุมการออกใบกํากับภาษีดวยระบบอิเล็ก
ทรอนิสก (e-Tax Invoice)

-

-



80,000

80,000
(รอยละ 100)
800,000
(รอยละ 100)



800,000



6) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : ประกอบดวยโครงการรวม 8
โครงการ และเปนโครงการรับผิดชอบรวมกับ สศค. รวม 2 โครงการ ซึ่งเปนโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานที่ 1 2 และ 3 แลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวม 6
โครงการ
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

1. การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
- อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)
- มาตรการไฟฟาฟรีสําหรับครัวเรือนผูมีรายไดนอย
และปรับโครงสรางคาไฟฟา (สศค. และ สคร.)
- เขาถึงสินเชื่อรายยอย (Post Bank)
2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
- รวมกําหนดความชัดเจนแผนการลงทุนดาน
Logistics
- ปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมการงานหรือดําเนินการของรัฐ พ.ศ. 2535 (PPP)
- กําหนดแผนการเงินของโครงการลงทุนที่สําคัญ
3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
- การปรับปรุงการใชประโยชนทาเรือกรุงเทพ
- บริหารหลักทรัพยที่รัฐถือในเชิงรุก
- รางพระราชบัญญัติการกํากับและพัฒนานโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
- APEC-PPP (สศค. และ สคร.)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน

-

-




-

-



-

-



-

-



-

-

-

-

-


-

-

-

-
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7) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ : ประกอบดวยโครงการรวม 4 โครงการ และเปน
โครงการรับผิดชอบรวมกับกรมบัญชีกลาง 1 โครงการ เปนโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่ 2 และ
3 แลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทุกโครงการ
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)
2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
- กําหนดแผนการลงทุนดานน้ํา
- Inflation-linked Bond (ILB)
- พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
- บริหารจัดการระดับและผลตอบแทน เงินคงคลัง :
ควบคุมระดับเงินคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม/การ
นําเงินคงคลังไปบริหารจัดการเพื่อใหไดผลตอบแทน/การ
ปรับระดับการออกตั๋วเงินคลังเพื่อใชในการบริหารเงินสด
(สบน. และ กรมบัญชีกลาง)
- บริหารจัดการหนี้ FIDF กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการหนี้ FIDF

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน
-





-



-



8) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง : ประกอบดวยโครงการรวม 27 โครงการ โครงกา
รับผิดชอบรวมกับสคร. 2 โครงการ และโครงการรวมรับผิดชอบกับกรมสรรพสามิต 1 โครงการ
ซึ่งเปนโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่ 1 2 3 และ 5 แลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 รวม 13 โครงการ
แผนงาน/โครงการ
1. การสรางความเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
- จัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
- โครงการแกไขพระราชกฤษฎีกาเพื่อพัฒนาสิทธิ์
ประโยชนมาตรา 40
- โครงการเรงรัดผลักดัน พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม 2553 ฉบับแกไขเพื่อรัฐรวมจายในมาตรา
40
- โครงการ “รัฐประเดิม”
- การประเมินและติดตามผล PSA
- มาตรการไฟฟาฟรีสําหรับครัวเรือนผูมีรายไดนอย
และปรับโครงสรางคาไฟฟา (สศค. และ สคร.)

เงินงบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน

-

-




-

-

-

-

-




-
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

- มาตรการยกเลิกอุดหนุนแอลพีจีเพื่อลดราคาน้ํามัน
สําหรับประชาชน (สศค. และกรมสรรพสามิต)
- ติดตามโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาการเงิน
ครัวเรือน (หมอหนี้)
- ติดตามโครงการบัตรวินัยดีมีวงเงิน
- ติดตามโครงการขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบระยะที่ 2
- รางพระราชบัญญัติทวงถามหนี้อยางเปนธรรม
- สินเชื่อแท็กซี่ไทยเขมแข็ง
- สินเชื่อสูอาชีพไทยเขมแข็ง
- ใหความรูและพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน
- พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
- เสนอพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
2. การสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน
- รายงานผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสรางภาษีอากรของประเทศไทย
- รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม BOI สสว และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําขอเสนอมาตรการดาน
การเงินเพื่อสงเสริมและชวยเหลือ SMEs
- Sukuk
- Venture Capital
- ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาสถาบัน
การเงินระยะที่ 2
- ASEAN Integration 2010:
- ดานการคา
- ดานการเจรจาเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของ
อาเซียน
- ASEAN Macro Economic Research Office (AMRO)
- ASEAN+3-Credit Guarantee and Investment
Facility (CGIF)
3. การสรางความมั่นคงทางการคลัง
- บริหารความเสี่ยงทางการคลัง
- รางพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

-

การ
ดําเนินงาน
-

-

-



-

-



*
*
*

-

-

-



-

-



-

-



-

-

-

-

-



-

-



-

-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)
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แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
- จัดตั้งสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค
ประชาชน
- APEC-PPP (สศค. และ สคร.)
- ยุทธศาสตรความเปนหุนสวนของไทยกับ ADB
-

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน
-

-

-

-

9) สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง : ประกอบดวยโครงการรวม 3 โครงการ ซึ่งเปน
โครงการตามแผนปฏิบัติงานที่ 4 และ 5 แลวเสร็จตามเปาหมายของปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ทุกโครงการ ดังนี้
แผนงาน/โครงการ

เงินงบประมาณ
(บาท)

4. การสรางความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ
- ติดตามประสิทธิภาพการใชจาย โครงการไทยเขมแข็ง
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงการคลัง
- บูรณาการสินคา : (1) ยาสูบ (2) รถยนต
- เชื่อมโยงระบบ IT ของทั้ง 3 กรมจัดเก็บภาษี

ผลการเบิกจาย
งบประมาณ (บาท)

การ
ดําเนินงาน

-

-



-

-
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