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สารจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังไดใชศักยภาพขององคกรและบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสําเร็จ โดยมุงสรางเสถียรภาพและความนาเชื่อถือใหกับระบบ
เศรษฐกิจการคลังและการเงินของประเทศ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้
กระทรวงการคลังไดปรับปรุงระบบบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัยและความโปรงใสในการ
ทํางานเพื่อการบริการประชาชนที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งความสําเร็จดังกลาว
เปนการดําเนินการตามแนวทางของแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป
รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายปของกระทรวงการคลังนี้ เปนการนําเสนอผลงานที่
สําคัญที่กระทรวงการคลังไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง เพื่อให
โครงสรางและระบบเศรษฐกิจ มีความ มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดุล แขงขั นได และรองรับการเปลี่ ยนแปลงของ
โลกาภิวัฒนไดดีขึ้น ตามเปาประสงคของกรอบแนวทางนโยบายรัฐบาลที่กําหนดไว ทั้งนี้ รายงานนี้ไดจัดทํา
ขึ้นเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหภาคสาธารณะไดรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศที่ถูกตอง และเปนระบบ รวมทั้งการใชทรัพยากรของกระทรวงการคลังใน
การสร า งผลงาน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง งบประมาณที่ ก ระทรวงการคลั ง ได ใ ช ป นี้ นั บ ว า เป น ป แ รกที่
กระทรวงการคลังไดนําเสนอทั้งผลงานและตนทุนใหภาคประชาชนเห็นอยางชัดเจน
สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณผูบริหาร พี่นองขาราชการ และลูกจางทุกคนของกระทรวงการคลัง ที่ได
ปฏิบัติงานดวยความเสียสละ ทุมเท ทั้งแรงกายแรงใจและสติปญญา แมวาผลตอบแทนพิเศษที่ไดจากเงิน
รางวัลที่มาจากภาษีของประชาชน จะมีไมมาก แตความพึงพอใจและประโยชนสุขของประชาชนจะเปน
เปาหมายสุดทายที่ “คนคลัง” นาจะภูมิใจมากกวา

บทสรุปผูบริหาร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลัง ไดใหความสําคัญกับนโยบายการรักษา
เสถียรภาพของเศรษฐกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกคอนขางมาก
ดั ง จะเห็ น ไดจ ากเศรษฐกิ จ ไทยในครึ่ งป แ รกของป พ.ศ. 2548 มี ก ารขยายตั ว ในอั ต ราชะลอลง
เนื่องจากตองเผชิญกับเหตุการณผิดปกติที่ไมสามารถควบคุมได เชน ภัยแลง คลื่นยักษสึนามิ และ
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น เปนตน ประกอบกับอัตราเงินเฟอเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตาม
การลอยตัวของราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกภายในประเทศ ในขณะที่ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด
เริ่มมีการขาดดุล เนื่องจากมูลคาการนําเขาที่ขยายตัวสูงขึ้นมากและการชะลอตัวของการทองเที่ยว
ดังนั้น มาตรการหลักที่กระทรวงการคลังไดดําเนินการไปในชวงที่ผานมาจึงเนนในเรื่องการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ดังนี้
การสรางความยั่งยืนทางการคลัง กระทรวงการคลังไดมีมาตรการเพื่อรักษาวินัยทางการ
คลังอยางเครงครัด โดยเมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2548 รัฐบาลสามารถทํางบประมาณสมดุลไดจริง
เปนปแรก นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดดําเนินนโยบายการคลังเชิงรุก และมีนโยบายที่สําคัญ
เชน การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนแบบสมดุล และ
การเปดเสรีดานการคาสินคาในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
การพั ฒ นาความแข็งแกรง ของระบบการเงิน ที่ยั่ง ยืน กระทรวงการคลัง ได สรา งความ
เชื่อมั่นใหกับนักลงทุนดวยการพัฒนาตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารทุน โดยได
สงเสริมการสรางนวัตกรรมทางการเงินเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น
และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธนาคารพาณิชยของไทย เชน การจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน เปนตน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน กระทรวงการคลังไดมีนโยบายเพื่อการเสริมสราง
คนไทยสูมิติเชิงคุณภาพ มีการดูแลและแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยใชกลไกของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเขาดําเนินการ นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังไดมุงสรางตาขายความปลอดภัย
ทางสังคม (Social Safety Net) ผานโครงการสําคัญ เชน การสงเสริมการออมระยะยาวในระบบการ
ออมเพื่อการเกษียณอายุ และการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติซึ่งกําลังจัดทําอยูในขณะนี้
รวมทั้งการใชที่ราชพัสดุของรัฐในการสรางสาธารณประโยชนเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
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การปรับระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัยและความโปรงใสในการ
ทํ า งาน กระทรวงการคลั ง ได มี ก ารพั ฒ นาองค ก รให ส อดคล อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งสนับสนุนระบบการทํางานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของภาคประชาชน และยึดหลักใหกระทรวงการคลังเปน
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และเปนที่ยอมรับดานความสามารถของบุคลากร
อีกทั้งไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน เชน
การบริการทางดานภาษีผานทางระบบอินเตอรเน็ต และการสรางระบบฐานขอมูลดานหนี้สาธารณะ
เปนตน นอกจากนี้กระทรวงการคลังไดมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อ
สรางความเขาใจที่ถูกตองและเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดี รวมถึงการลดการทุจริตและคอรรัปชัน
ผลสําเร็จของการดําเนินนโยบายและมาตรการตางๆ ของกระทรวงการคลังดังกลาวขางตน
กอใหเกิดการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งสงผลใหการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเขาสูแนวโนมปกติ และสรางเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
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สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
1.1 แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548-2551
• วิสัยทัศน
กระทรวงที่บูรณาการการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในการสรางความยั่งยืน
ทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย
• พันธกิจ
1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน เพื่อสรางความยั่งยืน ความสามารถใน
การแขงขัน และความเปนธรรม
2. เพิ่มรายไดภาครัฐ โดย
2.1 จัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาเชื่อถือ
ของประชาชนและสามารถใชกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.2 บริหารทรัพยสินของภาครัฐเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเปนประโยชนตอรัฐและประชาชน
อยางเหมาะสม
3. บริหารการรับจายเงินของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหคลองตัวและตอบสนอง
แนวนโยบายในการพัฒนา ภายใตวินัยการเงินการคลัง
4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูที่ไดรับผลกระทบเพื่อตอบสนอง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
• ประเด็นยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.

การสรางความยั่งยืนทางการคลัง
การพัฒนาความแข็งแกรงของระบบการเงินที่ยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
การปรับระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัยและความโปรงใสในการทํางาน
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• เปาประสงค
1. ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกรง ยั่งยืน เปนที่นา เชื่อถือ และเปนหลักของระบบ
เศรษฐกิจไทย
2. ระบบการเงินมีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง
4. ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
5. ความเจริญและความมั่งคั่งกระจายสูทองถิ่น
6. เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. กระทรวงการคลังเปนองคกรแหงการเรียนรูและเปนที่ยอมรับดานความสามารถของบุคลากร
การเพิ่มประสิทธิภาพ การใหบริการ ลดการทุจริตคอรรัปชัน และการเพิ่มการใชระบบ IT
• กลยุทธ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1

ดําเนินนโยบายการคลังเชิงรุก
สรางฐานภาษีที่ยั่งยืน
ปรับกระบวนทัศนการจัดการดานหนี้สาธารณะ
เพิ่มมูลคาสินทรัพยของรัฐ
บริหารการเบิกจายโดยมุงผลสัมฤทธิ์
ตลาดเงินแข็งแกรง
- สรางกลไกกํากับระบบการเงินแบบบูรณาการ
- สรางความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน
- เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับสถาบันการเงินของรัฐ
- จัดการอยางเหมาะสมกับเงินนอกระบบและสถาบันที่ไมใชสถาบันการเงินแตใหบริการ
ทางการเงินกับประชาชน
- แปลงสินทรัพยเปนทุน
2.2 ตลาดตราสารหนี้แข็งแกรง
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตลาด
- แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
- การเปดตลาดใหเปนศูนยกลางในภูมิภาค
- พัฒนาตลาดพันธบัตร อปท.
2.3 ตลาดตราสารทุนแข็งแกรง
- เพิ่มผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในตลาด เชน หุนรัฐวิสาหกิจ แกไขกฎหมายหลักทรัพย
- พัฒนาตลาดตราสารอนุพันธ
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3.1 การสงเสริมการปรับเปลี่ยนคนไทยสูมติ ิเชิงคุณภาพ
- การเพิ่มทุนทางสังคม : แกไขหนี้สินภาคประชาชนและขาราชการ
- มาตรการการคลังเพื่อเพิ่มคุณภาพคน : มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการศึกษา
3.2 การสรางสังคมเชิงวิทยาการ ชุมชนเขมแข็ง สภาพแวดลอมชีวิตที่ดี
- การเพิ่มสมรรถนะใหกบั CFO และ อปท.
- การแปลงสินทรัพยเปนทุนธุรกิจและทุนสังคม : ใชที่ราชพัสดุใหเปนประโยชนดานสังคม
- การปรับฟนสิง่ แวดลอม และยกระดับคุณภาพชีวิต
- การขยายตาขายความปลอดภัยทางสังคม
3.3 ผลักดันเศรษฐกิจใหมีผลิตภาพและแขงขันได
- เพิ่มศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรม
- บริหารการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
- ปฏิรูประบบภาษีอากรเพื่อการแขงขัน
4.1 การเปนองคกรการเรียนรู
- พัฒนาอบรมความรูผูบริหารและขาราชการทุกระดับอยางตอเนื่อง
- ใชประโยชนสถาบันเจาฟามหามาลา
4.2 การใช ICT เปนกลไกในการขับเคลื่อน
- พัฒนาระบบบริการประชาชนโดย ICT
- ตอยอดการใชประโยชน GFMIS
- พัฒนาขอมูลเศรษฐกิจที่ทันสมัยมีสาระ
- ชอง TV เศรษฐกิจ
4.3 การปรับเนนประสิทธิภาพ โปรงใส ปราศจากคอรรัปชัน
- เพิ่มบทบาทการบริหารแบบ matrix
- ใช Balanced Scorecard กํากับการทํางาน
- ตรวจสอบระบบงานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
- ติดตามและปราบปรามคอรรัปชัน

4

1.2 ขอมูลพื้นฐานของกระทรวงการคลัง
โครงสรางองคกร

กระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สํานักงานรัฐมนตรี

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กลุมภารกิจดานรายได

กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

กลุมภารกิจดานทรัพยสิน

กรมศุลกากร

กรมบัญชีกลาง

กรมธนารักษ

กรมสรรพสามิต

สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพากร
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ผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
(นายวราเทพ รัตนากร)

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
(นายไชยยศ สะสมทรัพย)

กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง
(นายวิรุฬ เตชะไพบูลย)

ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
(พ.ต.ท.ไวพจน อาภรณรัตน)

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
(นายวิทยา บุรณศิริ)
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ปลัดกระทรวงการคลัง
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
(นายปยพันธุ นิมมานเหมินท)
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(นายนริศ ชัยสูตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายได
(นายศานิต รางนอย)

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผูตรวจราชการฯ
(นางสิรินุช พิศลยบุตร)
(นายสุทธิพนั ธุ นิมมานเหมินท)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
(นายประกอบ ตันติยาพงศ)

ผูตรวจราชการฯ
(นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล)

ที่ปรึกษาการคลัง
(นายเชิดชัย ขันธนะภา)

ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(นายศุภชัย จงศิริ)

ผูตรวจราชการฯ
(นางสาวสุภา ปยะจิตติ)

ที่ปรึกษากฎหมาย
(นายมานะ หลักทอง)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน
(นางพันธทิพย สุรทิณฑ)

ผูตรวจราชการฯ
(นายเสงี่ยม สันทัด)

ผูตรวจราชการฯ
(นางเบญจา หลุยเจริญ)
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กลุมภารกิจดานรายได

อธิบดีกรมศุลกากร
(นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ)

อธิบดีกรมสรรพสามิต
(นายอุทิศ ธรรมวาทิน)

หัวหนากลุมภารกิจดานรายได
(นายศานิต รางนอย )

อธิบดีกรมสรรพากร
(นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย)
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กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง
(นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา)

หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
(นายประกอบ ตันติยาพงศ )
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(นางพรรณี สถาวโรดม )
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กลุมภารกิจดานทรัพยสิน

อธิบดีกรมธนารักษ
(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสนิ
(นางพันธทพิ ย สุรทิณฑ)
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(นายวิชัย จึงรักเกียรติ)
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กรอบอัตราขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจาง
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ.2548
หนวย : อัตรา
ประเภท
สวนราชการ
สํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รวม

ขาราชการ
11
227
1,359
2,117
4,732
3,749
20,057
127
148
264
32,791

ลูกจาง
ประจํา
12
42
746
206
522
423
1,978
1
0
29
3,959

ลูกจาง
ชั่วคราว

พนักงาน
ราชการ

16
53
880
265
650
1,428
1,223
15
52
130
4,712

รวม
61
404
3,641
3,032
6,767
6,159
24,285
174
208
440
45,717

22
82
656
444
863
559
1,027
31
8
17
3,709

พนักงานราชการ 8.21%
ลูกจางชัว่ คราว
10.43%

ลูกจางประจํา
8.77%

ขาราชการ
72.59%

ภาพแสดงอัตราขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการและลูกจางของกระทรวงการคลัง
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2548
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งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณรายจายประจําป ของกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จําแนกตามหนวยงาน

สวนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. กรมธนารักษ
3. กรมบัญชีกลาง
4. กรมศุลกากร
5. กรมสรรพสามิต
6. กรมสรรพากร
7. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
9. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รวม

หนวย: ลานบาท
งบประมาณ
พ.ศ. 2548
267.485
557.557
824.956
3,284.726
1,457.142
5,070.046
563.600
128,110.506
168.511
140,304.529

กรอบงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของกระทรวงการคลัง

แหลงเงิน
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

หนวย : ลานบาท
งบประมาณ
พ.ศ. 2548
6,157.690
2,379.552
2,517.775
7.794
129,238.718
140,304.529
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งบประมาณแยกตามยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรกระทรวง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
1. การสรางความยั่งยืนทางการคลัง
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. การพัฒนาความแข็งแกรงของระบบ
การเงินที่ยั่งยืน

หนวย : ลานบาท
เงินนอก
งบประมาณ
งบประมาณ
140,304.529
1,877.096
139,632.666
1,862.770
190.000
502.915
723.756
140.000
3,189.968
500.000
1,457.142
1,032.770
5,070.046
563.600
128,107.961
17.278
137.755
-

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

65.000
54.642
0.979
17.134
167.744

-

กรมศุลกากร
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

94.758
0.979
72.007
366.364

14.326

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

202.485
101.200
0.587
62.092

14.326

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
ยั่งยืน

4. การปรับระบบบริหารจัดการ
กระทรวงการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพ
ความทันสมัยและความโปรงใสในการ
ทํางาน
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สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
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สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง
มิติ / ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกระทรวง
1.1 ดุลเงินในงบประมาณสมดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
1.2 หนี้สาธารณะตอ GDP (รอยละ)
1.3 มูลคาตามราคาตลาดตราสารหนี้ตอ GDP (รอยละ)
1.4 จํานวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการปญหาหนี้สิน
คนยากจนที่เขาสูกระบวนการเจรจาเพื่อแกปญ
 หา (ลานราย)
1.5 สัดสวนการจัดสรรรายไดใหกับองคปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ
2.1 กลุมภารกิจดานรายได
1) จํานวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได (ลานลานบาท)
2) จํานวนแบบแสดงรายการที่เพิม่ ขึ้น (แบบ)
3) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการบูรณาการ
การบริหารการจัดเก็บภาษี
 การฝกอบรมรวมกันจะตองมีการประเมินผลในเชิงผลลัพธ
(Outcome) การนําไปปฏิบัติได
 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรตองมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวาง 3 กรม รวมกันเทากับ 30 คน
2.2 กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
1) จํานวนสวนราชการที่มีการทําบัญชีตามเกณฑคงคางที่เพิ่มขึ้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2548
2) จํานวนสวนราชการที่มีการจัดทําบัญชีตนทุน
3) รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
4) จํานวนสํานักงานคลังจังหวัดที่ผานการตรวจสอบและรับรอง
รายงานดานภาวการณคลังและภาวะเศรษฐกิจ
5) ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง

น้ําหนัก (รอยละ)

คะแนน

40
15
15
15

5
5
5
5

15

5

33.34
33.33
33.33

5
5

5
5

10

5

16.67
16.67
16.66

5
5
5

6.67

5
15

มิติ / ตัวชี้วัด

น้ําหนัก (รอยละ)

คะแนน

6) ผลสําเร็จของการจัดทําแผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหมี
ตนทุนต่ําภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม
7) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการออกกฎเกณฑ
การอนุญาตใหสถาบันการเงิน (FFIs) และนิติบุคคลตางประเทศ
(FPEs) ออกหุน กูสกุลบาทในประเทศไทย
8) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการออกกฎเกณฑ
การอนุญาตให IFIs ทํา Credit Guarantee ใหแกตราสารหนี้ของ
FGs และอนุญาตให FGs ทํา Securitisation
2.3 กลุมภารกิจดานทรัพยสิน
1) อัตราการเพิ่มของกําไรของรัฐวิสาหกิจกลุมที่ 2 (กลุมใหบริการ
พื้นฐาน)
2) จํานวนผังแมบทการใชประโยชนที่ราชพัสดุ
3) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแมบทการสนับสนุนระบบ
Logistics ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรกรม
3.1 กรมธนารักษ
1) จํานวนรายที่ไดรับการประเมินมูลคาสิทธิการเชาตามโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนทุน
2) จํานวนรายที่ไดรับสิทธิการเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนที่อยูอาศัย หรือ
ที่ทํากิน หรือสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
3) จํานวนสวนสาธารณะ/สนามกีฬา/ลานกีฬา/หองสมุดที่ไดรับการ
ปรับปรุง/อนุญาตใหดําเนินการในที่ราชพัสดุ
4) รอยละของจํานวนรายผูเชาที่ราชพัสดุในเขต กทม. และในเขต
เทศบาลนครและเทศบาลเมือง 75 จังหวัด จํานวน 44,340 ราย ที่
สามารถแสดงผลไดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
5) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการออกใชเหรียญกษาปณชนิด
ราคา 2 บาท
6) จํานวนรายไดจากการบริหารที่ราชพัสดุ
7) จํานวนเหรียญกษาปณที่ผลิต

6.67

5

13.33

5

13.33

5

33.34

5

33.33
33.33

5
5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

1.25
1.25

5
5
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มิติ / ตัวชี้วัด
น้ําหนัก (รอยละ)
8) จํานวนทรัพยสนิ มีคาของแผนดินที่ไดรับการดูแล
1.25
9) จํานวนแปลงที่ไดรับการประเมินราคา
1.25
3.2 กรมบัญชีกลาง
1) ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน 34 ทุน
4
หมุนเวียน
2) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบพัสดุภาครัฐใหมี
4
ประสิทธิภาพ
3) จํานวนบุคลากรภาครัฐดานการคลังและการบัญชีของหนวยงาน
4
อื่นที่ไดรับการอบรมหลักสูตรดานการคลังและการบัญชีและผาน
เกณฑการทดสอบ
4) ผลสําเร็จของโครงการเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบ
4
ภายในของสวนราชการ
5) รอยละของจํานวนสํานวนการสอบของเท็จจริงความผิดทาง
4
ละเมิด
3.3 กรมศุลกากร
1) จํานวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได (ลานลานบาท)
5
2) รอยละของจํานวนรายที่ตรวจพบความผิดตอจํานวนรายที่
4
ตรวจสอบ
3) ระดับความสําเร็จของการนําระบบพิธีการศุลกากรไรเอกสาร
4
(Paperless) มาใชในคลังสินคาทัณฑบน (e-Warehousing)
4
4) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลวัตถุอันตราย
ยุทธภัณฑ ยาเสพติดใหโทษและเครื่องหมายสากลของสารเคมีที่
เปนอันตรายมาใชในการควบคุมทางศุลกากร
3
5) ระดับความสําเร็จของการนําระบบภายในสํานักงาน (e-office)
มาใชในการพัฒนาศุลกากร
3.4 กรมสรรพสามิต
5
1) การจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย (ลานลานบาท)
8
2) รอยละของจํานวนคดีเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตที่สามารถ
จับกุมผูกระทําความผิดไดตอจํานวนคดีฯ ที่ไดรับแจง/ออกตรวจ
ทั้งหมด (จากการประมวลเบาะแสการกระทําผิด) (รอยละ)
2
3) การพัฒนาความรูแกผูประกอบการเครื่องดื่มชุมชน (คน)

คะแนน
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5

5

4
5

5
17

3.5

3.6

3.7

3.8

มิติ / ตัวชี้วัด
น้ําหนัก (รอยละ)
4) จํานวนระบบ IT /บริการ E-Service ที่พัฒนาขึ้นใหม (ระบบ)
5
5) มาตรการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อสังคม ชุมชน
5
สิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
กรมสรรพากร
1) จํานวนภาษีที่สามารถจัดเก็บได (ลานลานบาท)
10
2) จํานวนแบบแสดงรายการที่เพิม่ ขึ้น (แบบ)
5
3) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการบูรณาการ
การบริหารการจัดเก็บภาษีเงื่อนไข :
- การฝกอบรมรวมกัน จะตองมีการประเมินผลในเชิง
2
ผลลัพธ (Outcome) การนําไปปฏิบัติไดดวย
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรตองมีการแลกเปลี่ยน
3
บุคลากรระหวาง 3 กรม รวมกัน เทากับ 30 คน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1) จํานวนแผนปรับโครงสรางทางการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน
8.75
เสนอตอกระทรวงการคลัง
2) จํานวนหลักสูตรที่จัดสัมมนา / อบรมใหกับกรรมการ ผูบริหาร
7.5
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) จํานวนรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัท
8.75
มหาชนหรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1) สามารถลดยอดหนี้คงคาง
6
2) สามารถลดดอกเบี้ย
6
3) วงเงินกู
5
4) ผลสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล CS-DRM2000+ แลว
3
เสร็จ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
1) จํานวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบการเงินในการดูแลความ
6.25
แข็งแกรงของตลาดการเงิน (ตลาดเงินและตลาดทุน) ที่เสนอ/ผาน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ฉบับ)

คะแนน
5
5

5
5

5
5

5
5
5

5
5
5
5

5
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มิติ / ตัวชี้วัด
น้ําหนัก (รอยละ)
6.25
2) จํานวนครั้งตอปในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น
ในประเด็น เศรษฐกิจที่มีการสรุปผลและนําเสนอผาน
สื่อสารมวลชน
3) จํานวนเรือ่ งที่จดั ทําบทวิเคราะหประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจ
3.75
4) จํานวนผูใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
3.75
เศรษฐกิจการคลังที่เพิ่มขึ้น(ครั้ง)
5) จํานวนงานวิจยั ที่จัดทํา และ/หรือรวมจัดทํากับสถาบันวิจัย
5
นโยบายเศรษฐกิจการคลังแลวเสร็จ
3.9 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1) จํานวนขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชน กลุมเปาหมายที่ผานการ
5
ทดสอบหลังจากไดรับการเผยแพร ประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจ
การเงินอกระบบ
2) จํานวนหนวยงานในพื้นที่เปาหมายที่ไดการตรวจติดตาม
5
3) จํานวนผูใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของ
3.75
กระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้น
4) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบ
6.25
เครือขายวายุภกั ษ
5) จํานวนขาวที่เผยแพรตามสื่อแขนงตาง ๆ
5
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ
5
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ่
10 (เฉพาะกรมที่มี
ตัวชี้วัดนี้)
สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
5
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
5
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คะแนน
5

5
5
5

5

5
5
5
5

1
5
(สป 5 ธนารักษ 5 บัญชี
กลาง 5 ศุลกากร 5
สรรพสามิต 5 สคร. 5,
สบน. 5 สศค. 5)
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มิติ / ตัวชี้วัด
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได

น้ําหนัก (รอยละ)

คะแนน

5

5
(สป 5 ธนารักษ 5 บัญชี
ลาง 5 ศุลกากร 5
สรรพสามิต 5 สคร. 5
สบน. 5 สศค. 5)

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลด
รอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

5

5

ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภ ายในองคกรปงบประมาณ
พ.ศ. 2548

5

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของสวน
ราชการ

5

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
ของสวนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้าํ หนักของ
การดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการ

10

5

7

5

13

1

(สป 5 ธนารักษ 5 บัญชี
กลาง 5 ศุลกากร 5
สรรพสามิต 5 สคร. 5
สบน. 5 สศค. 5)

5
(สป 5 ธนารักษ 5 บัญชี
กลาง 5 ศุลกากร 5
สรรพสามิต 5 สคร. 5
สบน. 5 สศค. 5)

3.5
(สป 5 ธนารักษ 5 บัญชี
กลาง 5 ศุลกากร 5
สรรพสามิต 5 สคร. 1
สบน. 1 สศค. 1)
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2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวงการคลัง
ชื่อประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ลําดับที่ 1 การสรางความยั่งยืนทางการคลัง
(1.1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 ดําเนินนโยบายการคลังเชิงรุก
(1.1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2549
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2549
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และรักษาความยั่งยืนทางการคลังตามกรอบนโยบายของ
กระทรวงการคลัง
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
จะตองประสานกับกรมจัดเก็บ เพื่อใหไดตวั เลขการจัดเก็บรายได
(1.1.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
แบบจําลองกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
- อยูระหวางดําเนินการ –
เปาหมาย : - การพัฒนาแบบจําลองกรอบความยั่งยืนทางการคลังมีระบบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ
- การใชผลของการประมาณการความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการคลังใน
ระยะปานกลางไดอยางเหมาะสม

21

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
-อยูระหวางดําเนินการ –
เปาหมาย : - การมีกรอบความยั่งยืนทางการคลังจะทําใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและกระทรวงการคลังสามารถ
กําหนดทิศทางของการดําเนินนโยบายทางดานการคลังไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- การใชแบบจําลองกรอบความยั่งยืนทางการคลังในการวิเคราะหผลกระทบของ
การดําเนินนโยบายดานการคลังที่มีตอเสถียรภาพและความยั่งยืนดานการคลัง
- การเสนอแนะนโยบายทางการคลังเพื่อรักษาการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางตอเนื่อง
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ใชอยูในปจจุบัน ประกอบดวย 4
องคประกอบสําคัญไดแก
- สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ไมเกินรอยละ 50 ของ GDP
- สัดสวนภาระหนี้ตองบประมาณไมเกินรอยละ 15
- การจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
- การกําหนดใหงบรายจายลงทุนมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 25 โดยกระทรวงการคลังสามารถดําเนิน
นโยบายการคลังใหอยูภ ายใตกรอบความยัง่ ยืนทางการคลังไดในปจจุบนั
แตอยางไรก็ดภี ายใตสถานการณที่มีความทาทายจากนวัตกรรมใหมๆ ทางดานการคลัง ทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองคิดคนและปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการคลังใหสามารถครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางดาน
การคลังที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับเงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญของการปรับปรุงกรอบความยั่งยืนทางการ
คลังนี้ไดแก การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการคลังใหมๆ ที่เกิดขึ้น และกําลังจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
การคาดการณถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ตอความยั่งยืนดานการคลัง ซึ่งจําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือจาก
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายการคลังและผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจมหภาค
แบบจําลองกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
เนื่องจากแบบจําลองกรอบความยั่งยืนทางการคลังมีการสรางและพัฒนามาระยะเวลาหนึ่ง ตลอดจนมี
การหมุนเวียนเจาหนาที่มาดูแลและปรับปรุงขอมูลแบบจําลองฯ นี้หลายคน ทําใหแบบจําลองฯ นีอ้ าจจะไมทันสมัย
เพียงพอ รวมทั้งการปรับปรุงขอมูลอาจจะไมสมบูรณ เนือ่ งจากไมไดมกี ารจัดทําคูมือในการใช และการปรับปรุง
ขอมูลแบบจําลองฯ ที่เปนมาตรฐาน ดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแบบจําลองฯ นี้ใหมีความทันสมัย
รวมทั้งมีการจัดทําคูมือในการใชและการปรับปรุงขอมูล ตลอดจนการอธิบายถึงสมมติฐาน (Assumption) ตางๆ ที่
จะชวยใหเจาหนาที่ที่จะมาดูแลแบบจําลองตอไป สามารถเขาใจและปรับปรุงแบบจําลองในอนาคตไดโดยงาย
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ขอเสนอแนะ
เพื่อใหแบบจําลองกรอบความยั่งยืนทางการคลังมีระบบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมี
การปรับปรุงขอมูลในแตละสวนที่รวดเร็ว และลดโอกาสการผิดพลาดในการประมวลผลใหนอยที่สดุ ดังนั้นจึง
ควรแบงแบบจําลองที่ใชในการกําหนดกรอบความยั่งยืนทางการคลังออกเปน Modules ยอยๆหลาย Modules โดย
การคํานวณในแตละ Modules จะถูกแยกออกจากหนวยประมวลผลกลาง (Center Processing Kernel) ซึ่งหนวย
ประมวลผลกลางจะทําหนาที่ในการคํานวณภาพรวมการคลังและรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการใชคาํ นวณระหวาง
Modules ตางๆ เพื่อเปนการลดความซับซอนและขอผิดพลาดในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
(1.1.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดทําระบบสัญญาณเตือนภัยทางดานการคลัง (Fiscal Risk Management)
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
-อยูร ะหวางดําเนินการเปาหมาย: - ระบบสัญญาณเตือนภัยดานการคลังที่อยูในรูปแบบ Excel Spreadsheet
- คูมือคําอธิบายการใชงานระบบและวิธีการแปลผลที่ไดจากระบบสัญญาณเตือนภัย
- รายงานขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการคลัง
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
-อยูระหวางดําเนินการเปาหมาย: - การมีระบบสัญญาณเตือนภัยดานการคลัง จะทําใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและ กระทรวงการคลัง
สามารถติดตามสถานการณดานการคลัง เพื่อใชในการบริหารความเสีย่ งดานการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
- การเสนอแนะเชิงนโยบายทางดานการคลัง เพื่อการเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยางตอเนื่อง
- การเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหผลกระทบของการดําเนินนโยบายดานการคลังที่มีตอ
เสถียรภาพและความยั่งยืนดานการคลัง
- สามารถเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการคลังตอสาธารณชน โดยผานดัชนีชี้วัดความแข็งแกรง
ดานการคลังทีส่ ามารถเขาใจไดงาย และมีการกําหนดเกณฑการพิจารณาคาของดัชนีที่เปนมาตรฐาน ที่สามารถ
เผยแพรและใชประโยชนในวงกวาง
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
เพื่อใหการจัดทําโครงการวิจัย เรื่องการจัดทําระบบสัญญาณเตือนภัยทางดานการคลังสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว จําเปนที่จะตองมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในดานการรวบรวมขอมูลและ
ดานเทคนิค โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนโยบายการคลังและงบประมาณ สํานักนโยบายการคลัง และกลุมการวิเคราะห
เศรษฐกิจมหภาค สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศ
(1.1.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
วิเคราะหสถานการณ แนวโนม และผลกระทบที่เกีย่ วของกับเศรษฐกิจมหภาค
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ขอมูลเศรษฐกิจ บทวิเคราะหสถานการณ แนวโนม และผลกระทบที่เกีย่ วของกับเศรษฐกิจมหภาค
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ความถูกตอง รวดเร็ว และสามารถเสนอแนะนโยบายใหผูบริหารไดทันทวงที
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ความรวดเร็วของขอมูลขาวสาร อาจทําใหตองเกาะติดสถานการณมากขึ้น
- บุคลากรมีไมเพียงพอเมื่อเทียบกับความหลากหลายของขอมูลในระดับมหภาค
ขอเสนอแนะ
- เพิ่มชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร
- เพิ่มบุคลากรใหเพียงพอตอปริมาณงานดานวิเคราะหเศรษฐกิจมหภาค
(1.1.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
มาตรการภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กฎหมายภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่เกีย่ วของ
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เปาหมาย: - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกันตาม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน อันจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของสถาบันการเงินมากยิ่งขึน้
- เพื่อปรับปรุงการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจ โดย
ยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจ แตยังคงใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกธนาคาร
พาณิชยซึ่งกูยมื เงินตราจากตางประเทศมาใหกูยืมในตางประเทศ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
-ระบบสถาบันการเงินจะแข็งแกรงขึ้น
(1.1.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN Integration System of Preferences : AISP) แกประเทศ
สมาชิกใหมอาเซียน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ในป 2548 ประเทศไทยไดให AISP แกประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา จํานวน 340 รายการ ลาว
จํานวน 300 รายการ พมา จํานวน 850 รายการ เวียดนาม จํานวน 134 รายการ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
(1.1.7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเปดเสรีดานการคาสินคาในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การบรรลุความตกลงการจัดทําเขตการคาเสรี
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางการคาในตลาดโลก
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- รายไดรัฐฯ จากการจัดเก็บภาษีศุลกากรไดนอยลง
- ความขัดแยงระหวางอุตสาหกรรมภายในประเทศ
- การจัดทํามาตรการรองรับผลกระทบยังไมเพียงพอและไมทันการณ
- การตอตานจากสาธารณชน
(1.1.8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดรฐั บาลป 2549
หนวยงานรับผิดชอบ
กระทรวงการคลัง (โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
จากการกําหนดสัดสวนรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว สามารถจัดสรรรายได
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทจํานวนทัง้ สิ้น 7,855 แหง ไดมีงบประมาณที่เหมาะสมสําหรับดําเนิน
ภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการบริการสาธารณะของประชาชนและเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในทองถิ่น
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดรฐั บาลปงบประมาณ 2549
เปนไปตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และมีความสอดคลองกับกรอบการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตรของรัฐบาล โดยสัดสวนรายไดดังกลาวคิดเปน
รอยละ 24.05 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามลําดับ จากป 2544-2548 ที่มีสัดสวนรอยละ 20.68 21.88 22.19 22.75
และ 23.50 ตามลําดับ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ขาดฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชประกอบการประมาณการรายไดที่มี
ความทันสมัยและเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ และการประเมินงบประมาณสนับสนุนภารกิจถายโอนบางดาน
เชน การศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งมีความซับซอนและยากตอการประมาณการ
ขอเสนอแนะ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น และความรวมมือจากหนวยงานที่เกีย่ วของ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุนขอมูล
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(1.1.9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดตั้งศูนยขอมูลการคลังทองถิ่น
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- รวบรวมขอมูลดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
- นําขอมูลมาใชสําหรับการจัดสรรภาษี เงินอุดหนุน และการกําหนดสัดสวนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- หนวยงานฯ มีขอมูลในการจัดทํารายงานดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- มีขอมูลที่ทันสมัยเพื่อใชในการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรภาษี เงินอุดหนุน และกําหนด
สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ไดมหี นวยงานกลางในการรวบรวมขอมูลดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การสรางความรูความเขาใจในระบบงานศูนยขอมูลการคลังทองถิ่นโดยเฉพาะในระดับ
องคการบริหารสวนตําบล
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดบุคลากรในการจัดทําขอมูลและความรูเรื่อง Internet
- การเชื่อมตอดวยชุด Internet ตําบลมีขอจํากัด เนื่องจากความเร็วในการเชื่อมตอคอนขางต่ํา
และมีการจํากัดผูใหบริการทาง Internet (ISP) โดยใชไดเฉพาะของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- ระบบโทรศัพทแบบผานดาวเทียมมีปญหาในการเชื่อมตอโดยขึ้นอยูกับสภาพภูมอิ ากาศ
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการเก็บขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการอบรมการใชระบบงานศูนยขอมูลการคลังทองถิ่น
- สรางความเขาใจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเห็นประโยชนของการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลทองถิ่น
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(1.1.10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ….
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
พระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. …. ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
รางเสร็จแลว อยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการกลัน่ กรองเรื่องเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
แกปญหาการจัดเก็บภาษีซ้ําซอนของระบบเดิม โดยการจัดเก็บภาษีระบบใหมนเี้ หมาะสมและ
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
(1.1.11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการปรับบทบาทคลังจังหวัดเพื่อการเปนนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สํานักงานคลังจังหวัดสามารถจัดทํารายงานภาวการณคลังและรายงานภาวะเศรษฐกิจไดโดยผาน
การตรวจสอบและรับรอง จํานวน 75 จังหวัด
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผูวาราชการจังหวัดเห็นภาพรวมทางเศรษฐกิจมหภาค ฐานะการคลัง สามารถใชเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายการบริหารติดตามภาวะเศรษฐกิจและภาวการณคลัง นอกจากนี้สวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนได
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ขาดความรวมมือในการใหขอมูลจากหนวยงานภายนอก
- การไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการประสานงานและประชุมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดนโยบายและทิศทางใน
การดําเนินงานรวมกัน
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
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(1.2) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2 สรางฐานภาษีทยี่ ั่งยืน
(1.2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดเก็บภาษีสรรพากร การกํากับดูแลผูเสียภาษีใหถูกตองและเปนปจจุบัน และการบริการยื่น
แบบและชําระภาษีทางอินเทอรเน็ต
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพากร
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- ผลการจัดเก็บภาษีสําหรับปงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547-กันยายน 2548) จัดเก็บได 923,000.089
ลานบาท สูงกวาประมาณการ 62,370.089 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.25 และสูงกวาปกอนในชวงระยะเวลาเดียวกัน
150,683.053 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.51
- การกํากับดูแลผูเสียภาษีใหถูกตองและเปนปจจุบัน และการสํารวจผูเสียภาษีรายใหมเขาสูระบบนั้น
กรมสรรพากรไดใหบริการผูเสียภาษี โดยจัดทีมใหบริการแนะนําการเสียภาษีใหถูกตอง ลดความผิดพลาดในการ
เสียภาษี เพื่อสรางความสมัครใจในการเสียภาษี โดยใหบริการกํากับดูแลผูเสียภาษีในป 2548 ทั้งสิ้น 1,706,290
ครั้ง-ราย สูงกวาเปาหมายทีต่ ั้งไว 1,150,000 ครั้ง-ราย
- การใหบริการยื่นแบบและชําระภาษีทางอินเทอรเน็ตของกรมสรรพากร ทําใหมีผูเสียภาษีทั้งบุคคล
ธรรมดา และนิติบุคคล เขามาใชบริการอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง สงผลใหมีจํานวนผูเสียภาษีที่ยนื่ แบบทาง
อินเทอรเน็ตเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก โดยกรมสรรพากรไดกําหนดเปาหมายจํานวนผูเสียภาษีที่ยื่นแบบทาง
อินเทอรเน็ตจํานวน 1.250 ลานคน มีผูใชบริการถึง 4.318 ลานคนในปงบประมาณ 2548
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- จํานวนยานพาหนะสําหรับใชเพื่อการกํากับดูแลยังไมเพียงพอ
- ระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อการปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ และการพบปะเจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติกับผูบริหาร ซึ่งเปนการเพิ่มความใกลชิดและเขาใจปญหาการ
ทํางานของผูปฏิบัติ
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(1.2.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การสํารวจผูเสียภาษีรายใหมเขาสูระบบ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพากร
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กรมสรรพากรกําหนดเปาหมายในการสํารวจและติดตามผูเสียภาษีรายใหมที่เขาสูระบบ จํานวน
85,000 ราย สามารถดําเนินการได 338,557 ราย
(1.2.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการปรับปรุงแกไขพิกดั ศุลกากรระบบฮารโมไนซ (HR) ฉบับป ค.ศ. 2002 เปนฉบับป ค.ศ. 2007
(ระยะแรก)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถปรับปรุงแกไขพิกดั ศุลกากรระบบฮารโมไนซ พรอมทั้งจัดทําตารางเปรียบเทียบระหวางพิกัด
ระบบฮารโมไนซในป 2002 กับป 2007 สําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทําพิกดั อัตราศุลกากร ฉบับป 2007 และกําหนดอัตราอากรเพื่อ
ออกประกาศใชบังคับตอไป
(1.2.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการรวบรวมคําวินจิ ฉัยและจัดทําคําแปลคําวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
แปลคําวินิจฉัยพิกดั อัตราศุลกากรของ WCO และเผยแพรไดสําเร็จตามเปาหมาย
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปนแหลงขอมูลดานพิกัดอัตราศุลกากรที่ถูกตองตามหลักสากล และเปนชองทางใหหนวยงานภายใน
และภายนอก เขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว สงผลใหการจัดเก็บภาษีศุลกากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
(1.2.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจําแนกประเภทพิกัดลวงหนาแบบผูกพัน
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีโครงการนํารองใหบริการสอบถามพิกัดอัตราศุลกากร ลวงหนาเปนผลสําเร็จ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูนําของเขา – สงของออก สามารถผานวิธีการศุลกากรไดอยางรวดเร็ว
(1.2.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบหลังการตรวจปลอย (Post Audit) ใหเปนมาตรฐาน
ศุลกากรโลก
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบหลังการตรวจปลอยไดตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบหลังการตรวจปลอยมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานสากล สามารถ
ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
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(1.2.7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนงานการจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามเปาหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
จัดเก็บรายไดศุลกากร จํานวน 110,457.284 ลานบาท เกินกวาเปาหมาย จํานวน 5,857.284 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 5.6
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
รายไดที่จดั เก็บสามารถนําไปพัฒนาประเทศ เปนการเสริมสรางความเขมแข็งแกเศรษฐกิจและเพิ่มความ
ยั่งยืนทางการคลัง
(1.2.8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนงานพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ในการเลือกตรวจสินคาขาเขา
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีการวิเคราะหความเสีย่ งและระบุปจ จัยเสีย่ งเพื่อประเมินและปรับปรุงโปรไฟลในการเลือกตรวจสินคา
ขาเขา ทุก 3 เดือน
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยลดปริมาณการตรวจปลอยสินคาขาเขา และเปนการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
(1.2.9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการตรวจสอบผูประกอบการดวยวิธีสมัครใจ (Voluntary Audit)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินการใหผูประกอบการมาชําระภาษีอากรเพิ่มเติมดวยวิธีสมัครใจ ไมนอ ยกวารอยละ 30
ตามเปาหมาย
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม ในสวนที่ผูประกอบการชําระไวขาด
(1.2.10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนงานการควบคุมการนําเขา-สงออก สินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญา (IPR)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจับกุมผูกระทําความผิดไดจํานวน 117 ราย มูลคาของกลาง จํานวน 32.88 ลานบาท เกินกวา
เปาหมาย 2.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.27
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สรางความเปนธรรมทางภาษีอากร และปกปองสังคมจากการบริโภคสินคาที่ไมไดคุณภาพและ
มาตรฐาน
(1.2.11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการนําเทคโนโลยีบารโคดมาใชในการติดตามและตรวจสอบขอมูลแฟมคดีของกลาง
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินการไดรอยละ 70 ของโครงการซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่กาํ หนดไว
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยใหการติดตามขอมูลแฟมคดีของกลางเปนไปดวยความรวดเร็ว
(1.2.12) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสนับสนุนทาเรือแหลมฉบังเปนเมืองทาระดับโลก
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีการพัฒนาระบบงานภายในสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ทําใหจํานวนตูคอนเทนเนอรผาน
ทาเรือแหลมฉบังไมนอยกวา 3 ลาน TEU ตอป ตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยใหการเคลื่อนยายสินคาเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ชวยลดตนทุนใหแกผูประกอบการ
(1.2.13) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการเตรียมความพรอมการนําระบบแจงขอมูลผูโดยสารลวงหนา (Advance Passenger Information
System : APIS) และ X - ray มาใชในการตรวจปลอยของติดตัวผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินการติดตั้งระบบ เครื่อง X - ray ไดสําเร็จ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยใหการตรวจสอบผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบ
การปองกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ
(1.2.14) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสนับสนุนใหมีรานคาปลอดอากรตามแหลงทองเที่ยว
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
จํานวนคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรเพิ่มขึ้นตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยสนับสนุนการทองเที่ยว โดยมีสถานที่ในการซื้อสินคา เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว และอํานวยความสะดวก
ในการยกเวนและคืนภาษีอากร
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(1.2.15) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดเก็บภาษีเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
จัดเก็บรายไดสรรพสามิต จํานวน 279,395.43 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 14,604.57 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 4.97
(1.2.16) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การปองกันและปราบปรามเชิงรุก
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
(1.2.17) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การสนับสนุนสงเสริมสุราชุมชน
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
(1.2.18) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทางภาษีสรรพสามิตเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
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(1.3) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3 ปรับกระบวนทัศนการจัดการดานหนี้สาธารณะ
(1.3.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลผลิต – ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในภาพรวม สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดดําเนินการตาม
กรอบแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งรวมทั้งการกูเงินเพิ่มเติมตามมติ
คณะรัฐมนตรี เปนจํานวนทั้งสิ้น 633,334 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 82.88 ของแผนการบริหารและจัดการหนี้
สาธารณะ โดยในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2548 นอกจากจะสามารถจัดหาเงินกูเพื่อใชจายตามแผนงานที่ไดกําหนด
ไวแลว สบน. ไดมีการบริหารหนี้สาธารณะเชิงรุกเพื่อลดตนทุนการกูเ งินและลดภาระดอกเบี้ยโดยการชําระหนี้คืน
กอนครบกําหนดและปรับโครงสรางหนี้ ทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคางได 31,978 ลานบาท ลดภาระดอกเบี้ยใน
อนาคตได 6,077 ลานบาท และประหยัดดอกเบี้ยได 5,626 ลานบาท ทั้งนี้ ในการลดหนี้คงคางเปนผลจากการ
บริหารหนี้โดยการ Refinance เพื่อลดตนทุนการกูเงิน และการใชกลยุทธในการบริหารจัดการหนีส้ าธารณะเชิงรุก
ทําใหสามารถนํางบชําระหนีท้ ี่ประหยัดไดมาลดหนี้ที่มีอตั ราดอกเบี้ยสูงโดยการทํา Prepayment ในระหวาง
ปงบประมาณไดเพิ่มขึ้น
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในประเทศ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สบน. ไดดําเนินการบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ ซึง่ เปนการดําเนินการในสวนการบริหารเงินคงคลังโดยการออกตั๋วเงินคลังเพื่อรองรับธุรกรรมรายจาย
ของรัฐบาลใหสอดคลองกับกระแสเงินสดรับ-จายของรัฐบาลและความจําเปนในการสํารองเงินคงคลัง ทั้งนี้ การ
ออกตั๋วเงินคลังดังกลาวเปนการ Roll over ตั๋วเงินคลังภายใตกรอบวงเงินที่ไดผูกพันในปงบประมาณที่ผานมาใน
วงเงิน 170,000 ลานบาท โดยมีตนทุนเฉลี่ยระหวางรอยละ 2.0 - 2.5 ตอป ซึ่งนอกจากเปนการบริหารเงินกูในรูป
เงินทุนหมุนเวียนของรัฐบาลใหอยูใ นระดับที่เหมาะสมแลว ยังเปนการสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิงสําหรับตราสาร
หนี้ระยะสั้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะตางประเทศ
สบน. ไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอยางตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งในดาน
การกอหนีใ้ หมและการบริหารยอดหนี้คงคาง โดยใชเครือ่ งมือทางการเงินและอาศัยจังหวะที่ตลาดการเงินและ
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเอื้ออํานวยในการปรับโครงสรางหนี้ดว ยการชําระหนี้คืนกอนครบกําหนด (Prepayment)
การกูเงินรายใหมเพื่อชําระคืนหนี้เดิม (Refinancing) และการแปลงหนี้ (Swap Arrangement) รวมทัง้ ไดเสนอแนะ
แนวทางการบริหารหนี้ใหแกรัฐวิสาหกิจ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สบน. ไดทําการปรับโครงสรางหนี้
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ตางประเทศวงเงินรวม 112,442 ลานบาท โดยแยกเปนหนี้ของรัฐบาล 82,514 ลานบาท และหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
29,928 ลานบาท สงผลทําใหสามารถลดยอดหนี้คงคางได 25,549 ลานบาท และลดภาระดอกเบีย้ ได 11,639 ลาน
บาท
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
รัฐบาลไมไดจดั สรรงบประมาณเพื่อชําระคืนหนี้เงินกูกอ นครบกําหนด การดําเนินการ
จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ระหวางป ซึ่งทําใหตนทุนการกูเ งินลดลง ทําใหสามารถนํา
งบชําระหนี้มาชําระคืนหนีเ้ งินกูตางประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกอนครบกําหนดไดบางสวน และไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ภาวะตลาดทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับตองใชเวลา
คอนขางนานในการเจรจากับแหลงเงินกูก็เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ
ขอเสนอแนะ
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ที่ครบกําหนดใหเพียงพอ
(1.3.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนกลยุทธ (Strategic Plan) และกําหนดตัวชี้วดั (Key Indicators) ในการบริหารหนีแ้ ละความเสีย่ ง
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก สบน. ไดจัดตั้ง
คณะทํางานเพือ่ พัฒนาแบบจําลองดานการบริหารความเสี่ยง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 คณะทํางานเพื่อ
พัฒนาแบบจําลองดานการบริหารความเสีย่ งไดพฒ
ั นาแบบจําลองดานการบริหารความเสี่ยง เพื่อใชในการวิเคราะห
และประมาณการภาระหนี้สาธารณะ โดยแบบจําลองครอบคลุมการวัดความเสี่ยงในดานตาง ๆ เชน ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานสภาพคลองจากการจัดหาเงินกูใหม เปนตน โดย
มีตัวชี้วดั ความเสี่ยงที่หลากหลาย เชน หนี้สาธารณะตอ GDP ภาระหนีต้ องบประมาณ Average Time to Maturity,
Modified Duration รวมทั้งผลกระทบตอภาระหนี้หากอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง เปน
ตน ผลของการพัฒนาแบบจําลองดังกลาวนอกจากจะชวยให สบน.สามารถวางแผนการบริหารหนีส้ าธารณะไดดี
ยิ่งขึ้น ยังชวยประมาณการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอความยั่งยืนทางการคลังไดอีกทางหนึ่ง
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การพัฒนาแผนกลยุทธในขัน้ ตอไปควรเพิม่ การวิเคราะหที่ซับซอนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แบบจําลองดานการบริหารความเสี่ยงควรรองรับการจําลองสถานการณ (Simulation) ไดมากขึน้
นอกจากนี้ ในสวนของการจําลองสถานการณตลาด (Market Scenario) ควรเพิ่มขอมูลอดีต (Historical
Data) เพื่อชวยในการคาดการณแนวโนมตลาด เชน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน และควรมีการแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมดานตลาดที่เหมาะสมกับผูรวมตลาดที่เกี่ยวของ เชน สถาบันการเงิน นักลงทุนและ
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agencies)
ขอเสนอแนะ
ควรพัฒนาแบบจําลองที่ซับซอนขึ้นจากแบบ Deterministic Model ใหเปนแบบ Stochastic Model
(1.3.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนการดําเนินงานประจําปใหสอดคลองกับความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ ฉบับที่ 2
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญของกระทรวงการคลังที่จะ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหเปนหนึ่งในสามเสาหลักทางการเงินอันไดแก ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และ
ธนาคารพาณิชย นอกจากนัน้ กระทรวงการคลังยังไดกําหนดยุทธศาสตรที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหเปนแหลง
ระดมทุนในระดับภูมิภาค ซึง่ สอดรับกับแนวทางการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Initiatives)
ที่นายกรัฐมนตรีไดเปนผูริเริม่ ดังนั้น สบน. ในฐานะหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ จึง
ไดรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของอื่น ๆ จัดทําแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548-2557) โดยมี
เปาหมายเพื่อเพิ่มมูลคาตราสารหนี้ใหใกลเคียงกับ GDP และมีสัดสวนผูออกและนักลงทุนในตราสารหนี้ที่เปนชาว
ตางประเทศเทากับรอยละ 5 ของมูลคาตลาดรวม และจากการดําเนินงานตามแผนดังกลาว ไดสงผลใหมูลคาตรา
สารหนี้คงคางในประเทศเพิม่ ขึ้นจาก 2.73 ลานลานบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547 เปน 3.27 ลานลานบาท ณ สิ้น
เดือนกันยายน 2548 หรือคิดเปนรอยละ 45.8 ของ GDP ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กระทรวงการคลังตั้งไวที่รอยละ 39.7
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ภายใตแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ฉบับที่ 2 สบน. จะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการพัฒนา
ตลาดแรก โดยนอกจากจะใหความสําคัญ (1) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตราสารหนี้ภาครัฐดวยการนํา
ระบบประมูลทางอิเล็กทรอนิกสมาใช พรอมทั้งแจงกําหนดการออกตัว๋ เงินคลังและพันธบัตรใหผูรวมตลาดได
ทราบลวงหนาเปนรายเดือนและรายไตรมาส ตามลําดับ (2) การสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark) ใหเปนไป
อยางตอเนื่องทั้งในสวนตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว และ (3) การพัฒนาตราสารหนี้ใหมีความหลากหลาย
มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเปนการขยายฐานนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ สําหรับในปงบประมาณ 2548 ที่ผาน
มา สามารถสรุปผลการดําเนินการได ดังนี้
การสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง
สบน. ไดดําเนินการเพื่อออกตั๋วเงินคลังและพันธบัตร ซึ่งมีขนาดวงเงินเพียงพอที่จะสรางอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงอยางตอเนื่อง แมวารัฐบาลจะมีงบประมาณสมดุล
การออกพันธบัตรออมทรัพยอยางเปนระบบ
สบน. ไดดําเนินการเพื่อออกพันธบัตรออมทรัพย 2 รุน อายุ 5 ป และ 7 ป วงเงินรวม 30,000
ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเทากับอัตราผลตอบแทนอางอิงของรัฐบาลในชวงอายุที่ออกบวกดวยสวนตาง
ไมเกินรอยละ 15 ของอัตราผลตอบแทน พันธบัตรทั้ง 2 รุนนี้ จําหนายใหเฉพาะบุคคลธรรมดา มูลนิธิ
สภากาชาดไทย และสภาสังคมสงเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ โดยมีกําหนดการจําหนายระหวางเดือน
สิงหาคม 2548 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 สลับกันเดือนละรุน
การอนุญาตใหผูออกตราสารหนี้ตางชาติมาออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
สบน. ไดดําเนินการเพื่อออกกฎเกณฑการอนุญาตใหสถาบันการเงินระหวางประเทศ
และรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศสามารถออกพันธบัตรในราชอาณาจักรไทย
โดยในสวนของสถาบันการเงินระหวางประเทศนั้น กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหธนาคารโลก บรรษัทการเงิน
ระหวางประเทศ และธนาคารพัฒนาเอเชียออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในวงเงินไมเกินแหงละ 4,000 ลานบาท
สําหรับรัฐบาลตางประเทศหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศ กระทรวงการคลังไดอนุญาตใหธนาคาร
เพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปนุ (Japan Bank for International Cooperation หรือ JBIC) และ Nordic
Investment Bank ออกพันธบัตรสกุลเงินบาท ในวงเงินไมเกินแหงละ 3,000 ลานบาท โดยในปงบประมาณ 2548
สถาบันการเงินระหวางประเทศ และสถาบันการเงินของรัฐบาลตางประเทศไดออกพันธบัตรสกุลเงินบาท
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- มูลคาตราสารหนี้คงคางที่เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากมาตรการของรัฐที่สนับสนุน
ใหหนวยงานของรัฐกูเงินโดยออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ ยังเพิ่มความหลากหลายของผูออกตราสารหนี้
จากตางประเทศ โดยสนับสนุนใหสถาบันการเงินระหวางประเทศและรัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาล
ตางประเทศออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหมกี ารขยายฐานนักลงทุน
ไปยังนักลงทุนตางประเทศดวย
- แนวโนมอัตราดอกเบี้ยสูงที่ปรับตัวแบบกาวกระโดด ทําใหราคาพันธบัตรในตลาดรอง
ลดลง ในขณะที่ Yield ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทําใหภาระของรัฐบาลสูงขึ้น
- รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดทํางบประมาณแบบสมดุล ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการเพิ่มวงเงิน
ตราสารหนี้ของรัฐบาลที่จะออกจําหนายใหสอดคลองกับความตองการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีเพิม่ ขึ้น
ซึ่งรวมทั้งการออกตราสารหนี้เพื่อสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง
ขอเสนอแนะ
- เรงสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
- อาจมีความจําเปนตองมีการแกไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ใหสามารถออกตราสารหนี้ไดถึงแมจะมีงบประมาณแบบสมดุล
(1.4) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 4 เพิ่มมูลคาสินทรัพยของรัฐ
(1.4.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ในป 2547 รัฐวิสาหกิจที่อยูในระบบประเมินผล 40 แหง มีผลประกอบการในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมี
กําไรสุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 12.74 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 ในป 2548 มีเปาหมายที่จะนํารัฐวิสาหกิจเขา
ระบบประเมินผลจํานวน 50 แหง โดยผลการดําเนินงานจริงมีรัฐวิสาหกิจเขาระบบประเมินผลจํานวน 53 แหง
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- รัฐวิสาหกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งดานผลประกอบการที่ดีขึ้น และดานการบริหารจัดการ
องคกรก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- รัฐวิสาหกิจสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) ใหกับองคกร
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- รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานอยางมีทิศทาง และเปนไปตามนโยบายรัฐบาล
- สาธารณชนไดรับทราบผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังไดจัดงานมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2548 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ความลาชาของการนําสงขอมูลที่มีความจําเปนตอการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ประจําป
- ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตางๆ ทําใหการนัดหมายดําเนินการตามแผนงาน
ประจําปมีความลาชา
- ผูบริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ไมเห็นความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจากระบบ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
ขอเสนอแนะ
การไดรับความรวมมือจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(1.4.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการปรับโครงสรางทางการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
รัฐวิสาหกิจทีม่ ีปญหาขาดทุน 11 แหง จะตองทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยเสนอแผน
ดังกลาวตอคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) และคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่
จําเปนตองใชเงินงบประมาณในการแกปญ
 หา ซึ่งมีอยู 3 รัฐวิสาหกิจคือ การรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนมวลชนแหงประเทศไทย และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยปจจุบันรัฐวิสาหกิจสวนใหญได
จัดทําแผนยุทธศาสตรแลวเสร็จ และอยูระหวางรอนําเสนอตอ กนร. ยกเวน การรถไฟแหงประเทศไทย และการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยทีอ่ ยูระหวางปรับปรุงแกไขแผนยุทธศาสตรเพื่อใหเหมะสมกับสภาวการณ
ในปจจุบนั
อยางไรก็ตาม ในป 2548 รัฐวิสาหกิจ 4 แหง คือ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยการ
เคหะแหงชาติ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และองคการอุตสาหกรรมปาไมเริ่มมีกําไรจากการดําเนินงานแลว
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนจํานวน 11 แหงคือ การรถไฟแหงประเทศไทย องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน องคการตลาดเพือ่ การเกษตร
องคการคลังสินคา องคการสงเสริมกิจการโคนม การเคหะแหงชาติ องคการสวนสัตว บริษัท ไปรษณียไ ทย
จํากัด และองคการอุตสาหกรรมปาไม จะมีกําไรจากการดําเนินงานภายในป 2553
- คาใชจายดําเนินงานตอรายไดรวมลดลง
- ROA เพิ่มขึ้นปละรอยละ 0.5
- งบประมาณอุดหนุนลดลงไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป รัฐวิสาหกิจสามารถแยกรายไดและคาใชจาย
จากการใหบริการเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ขสมก. แผนยุทธศาสตรพลิกฟน ผานการพิจารณาของ กนร. และอยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมทีก่ ํากับดูแล ขสมก. ใหม จึง
ตองรอความคิดเห็นกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
- รฟท. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง ไดตรวจเยีย่ ม รฟท. เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2548 มอบใหศึกษาการนําที่ดนิ ของ รฟท. มาแกไขปญหาหนี้สินและภาระบํานาญเพื่อลดภาระเงิน
งบประมาณแผนดิน ปจจุบนั อยูระหวางการศึกษา เมื่อแลวเสร็จจะนําเสนอ ครม. พรอมแผนพลิกฟน
- รฟม. กรอบวงเงินลงทุนตามแผนการลงทุนในชวง 5 ป (ป 48-52) ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแลว เมื่อ 14 มิถุนายน 2548 โดยมีหลักการใหรัฐรับภาระโครงสรางพื้นฐาน แตยังไมมีความชัดเจน
ในเรื่องบทบาทของเอกชนทีจ่ ะรวมลงทุนในสวนการเดินรถ ( Rolling Stock)
ขอเสนอแนะ
กระทรวงการคลังและกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ควรเรงรัดการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหแลว
เสร็จ เพื่อใหสามารถนํามาใชในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจตอไป
(1.4.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเพิ่มศักยภาพของรัฐวิสาหกิจกลุมผูนําในระดับสากล
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- การแปลงสภาพเปนบริษทั จํากัดหรือมหาชน ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 1 แหง คือ บริษัท กฟผ.
จํากัด (มหาชน) และอยูระหวางดําเนินการตาม พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีทแี่ ปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน)
จํานวน 3 แหง คือ การประปานครหลวง การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค
- การระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ดําเนินการแลวจํานวน 1 แหง คือ บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ไดกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2547 และอยูระหวางเตรียมการระดมทุนฯ
จํานวน 3 แหง คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ.
จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) มีแผนจะเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2548 แตศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับการดําเนินการเพื่อเสนอขายหรือดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการ
ขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไวจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น ตามคํารองของมูลนิธิ
เพื่อผูบริโภค
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
รัฐวิสาหกิจสวนใหญเปนกิจการที่ใหบริการพื้นฐาน เชน ประปา ไฟฟา ขนสง โทรคมนาคม ซึ่งใชเงิน
ลงทุนสูง ดังนั้น หากรัฐวิสาหกิจมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนตาง ๆ ไมพึ่งพางบประมาณแผนดิน จะทําใหสามารถ
ขยายการใหบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอสําหรับความตองการของประชาชนในประเทศ และสามารถลดตนทุน
การผลิตลงได ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
สรางมูลคาเพิ่มใหกจิ การรัฐวิสาหกิจ
การปรับเปลี่ยนองคกรเปนบริษัทมหาชนชวยสงเสริมการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกับ
ธุรกิจเอกชน การดําเนินงานมีความคลองตัว มีคณ
ุ ภาพเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะกิจการที่มกี ารแขงขัน ซึ่งจะสงผลให
รัฐวิสาหกิจมีรายไดเพิ่มขึน้ และมีตน ทุนการดําเนินงานลดลง โดยการปรับตัวเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใหทัดเทียมคูแขง
อันจะนําไปสูก ารเพิ่มมูลคาขององคกรในที่สุด
ลดหนี้สาธารณะ
ในปจจุบนั หนีส้ ินของรัฐวิสาหกิจมีมากกวาครึ่งหนึ่งของหนี้สาธารณะของประเทศ การระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย เปนทางเลือกที่ทําใหรัฐวิสาหกิจสามารถขยายการลงทุนไดโดยไมเพิ่มภาระหนี้ใหแกประเทศ
และสงผลใหรัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกรงดานการเงิน ไมเปนภาระตอเงินงบประมาณแผนดินซึ่งเปนภาษีของ
ประชาชน
ผูบริโภคจะไดรับบริการอยางทั่วถึง รวดเร็ว ทันตอความตองการ
การระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย จะทําใหรฐั วิสาหกิจมีแหลงทางเลือกในการลงทุนขยายการใหบริการ
เพื่อใหผูบริโภคไดรับบริการอยางทั่วถึง รวดเร็ว และเพียงพอกับความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
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ผูบริโภคจะไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาเปนธรรม
การสงเสริมการแขงขันและการจัดใหมกี ลไกกํากับดูแลการใชอํานาจผูกขาดอยางเปนระบบซึ่งจะทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกในการรับบริการที่หลากหลาย และไดรับการคุมครองดานคุณภาพของสินคาและบริการที่เปน
มาตรฐานสากล ในราคาเปนธรรม
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน/ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ มี
ปญหาอุปสรรค ดังนี้
- การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ตองพิจารณาปจจัยตางๆ
หลายเรื่อง ไดแกวตั ถุประสงคและเหตุผลในการแปลงเปนบริษัท แผนปรับโครงสรางองคกร และรายละเอียด
ของบริษัทที่จะจัดตั้งขึน้ เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองไดรับความรวมมือจากกระทรวงเจาสังกัด
ผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ ถาหากไมไดรับความรวมมือการ
ดําเนินงานแปลงสภาพเปนบริษัทฯ จะลาชากวาแผนที่กาํ หนดไว
- การตอตานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนความไมชัดเจนในการจัดตั้งองคกร
กํากับดูแลรายสาขา
ขอเสนอแนะ
การนํารัฐวิสาหกิจเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของ
รัฐวิสาหกิจในดานตางๆ เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม และ
การจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกอนนําหุนรัฐวิสาหกิจจําหนายในตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งการสรางความชัดเจน
เกี่ยวกับระบบการอุดหนุนจากภาครัฐ ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจเหลานีใ้ หบริการเชิงสังคมตามนโยบายรัฐบาล
(1.4.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนและสงเสริม Logistics ของประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(1) สคร. ไดทาํ หนาที่ประสานงานและติดตามผลใหรัฐวิสาหกิจดําเนินตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบ Logistics ซึ่งรัฐวิสาหกิจและสวนราชการที่เกี่ยวของไดลงนาม MOU รวมกัน รวม 4 ฉบับ และได
เสนอแผน Quick Win รวม 11 แผน เชน โครงการ Port to Door & Door to Port โครงการที่กอสรางและพัฒนา
โครงสรางในสนามบินสุวรรณภูมิ การพัฒนาทาเรือไทยใหเปน Gateway สูภูมิภาค การพัฒนาศูนยรวบรวมและ
กระจายสินคา การกอสรางสวนตอขยายรางรถไฟและพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง เปนตน
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(2) การดําเนินการตามยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานทรัพยสิน สคร. และกรมธนารักษไดรวมกัน
กําหนดยุทธศาสตรในการ บูรณาการบริหารทรัพยสินของรัฐใหมีการตอบสนองและสนับสนุนระบบ Logistics
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยไดมีการจัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการเปนโครงการ
นํารองเสร็จแลว และลงนามใน MOU จํานวน 3 โครงการ คือ
- โครงการพัฒนาศักยภาพของสถานีขนสงสินคาสาธารณะ(Truck Terminal) บนถนน Motor
Way โดยจัดทํา MOU รวมกันระหวางกระทรวงการคลังกับกรมการขนสงทางบก
- โครงการพัฒนาทาเรืออเนกประสงค จังหวัดระนอง โดยจัดทํา MOU รวมกันระหวาง
กระทรวงการคลังกับกรมการขนสงทางน้ํา และพาณิชนาวี
- โครงการจัดทําแผนการโยกยายสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เพื่อใชพื้นที่เพื่อจัดทํา Park &
Ride และพัฒนาเปนพืน้ ที่การคาและอาคาร OTOP โดยจัดทํา MOU รวมกันระหวางกระทรวงการคลังกับ สบพ.
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- เปนการลดตนทุนการทําธุรกิจใหเหลือต่ําที่สุด โดยเฉพาะตนทุนที่ไมกอใหเกิดมูลคา โดยมีแผน
จะลดตนทุนโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศใหอยูที่รอยละ 15 ภายใน 5 ป
- เพิ่มความเชือ่ ถือและความปลอดภัยของการนําสงสินคา/บริการ
- เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเฉพาะความรวดเร็วและตรงตอ
เวลาในการนําสงสินคาและบริการ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ในสวนของ MOU โครงการ Port to Door & Door to Port ซึ่งเปนความรวมมือระหวางองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ (รสพ.) และบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) ยังไมคืบหนา เนื่องจาก รสพ. มี
ปญหาภายในองคกร ซึ่ง ณ ปจจุบัน (กุมภาพันธ 2549) คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหยบุ เลิก รสพ. จึงอาจทําใหมกี าร
เปลี่ยนแปลงตอการดําเนินงานตาม MOU
กรณีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานทรัพยสิน มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ
ดําเนินงานประกอบดวย กรมธนารักษ สคร. และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยตองดําเนินการรวมกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจํานวนมาก ทําใหการประชุมและการพิจารณาแผนมีความลาชา
ขอเสนอแนะ
- จัดใหมีองคกรที่ชัดเจนและเปนเอกภาพทําหนาที่รับผิดชอบงานดาน Logistics โดยตรง เพื่อ
ผลักดันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกระบวนการใหบริการของรัฐ เพื่อสงเสริมใหระบบ
Logistics เปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมการผลิตบุคลากรดาน Logistics ใหมีมาตรฐานและเพียงพอ
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(1.4.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการรัฐเอื้อราษฎร
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจัดใหเชาได จํานวน 6,855 ราย เนือ้ ที่ประมาณ 16,593-0-83 ไร ในพื้นที่ 71 จังหวัด และ
กรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ 105.5 ของเปาหมาย
(1.4.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา หองสมุด พิพิธภัณฑ หอศิลป ฯลฯ ในที่ราชพัสดุ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ดําเนินการแลว 130 แหง จากเปาหมาย 720 แหงใน 5 ป
(1.4.7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถ.แจงวัฒนะ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผลการดําเนินงานโครงการในป 2548 มีความกาวหนาไปอยางมาก
(1.4.8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทําแผนสนับสนุนระบบ Logistics ของประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ไดแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนสนับสนุนระบบ Logistics ของประเทศ โดยคณะกรรมการฯ นี้
ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบ Logistics ของ
ประเทศ
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(1.4.9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทําผังแมบทการใชประโยชนที่ราชพัสดุ (Master Plan) และศึกษาวิเคราะหความเปนไปได
ของโครงการ (Feasibility Study) ในที่ราชพัสดุ จํานวน 5 แปลง
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
(1.4.10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
(1.4.11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต – ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถแสดงผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ไดประมาณ 22,043 แปลง คิดเปนรอยละ
100.7 ของเปาหมาย
(1.4.12) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ดานผูเชาที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานครและ
สวนภูมภิ าค 75 จังหวัด (ในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ

47

ผลผลิต – ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีฐานขอมูลผูเชาที่ราชพัสดุที่สามารถแสดงผลไดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จํานวน
44,917 ราย คิดเปนรอยละ 101.3 ของเปาหมาย
(1.4.13) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสํารวจกําแพงเมือง – คูเมือง
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
(1.4.14) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ในป 2548 ไดดําเนินการประเมินราคาที่ดนิ รายแปลง จํานวน 763,925 แปลง คิดเปนรอยละ 109.56
ของเปาหมาย
(1.4.15) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การผลิตเหรียญกษาปณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ดําเนินการผลิตเหรียญกษาปณหมุนเวียนใหเพียงพอตอความตองการใชจายของประชาชน สถาบัน
การเงิน กิจการคาปลีกตางๆ โดยในป 2548 ไดจัดทําและนําเหรียญกษาปณหมุนเวียนชนิดราคา 2 บาท ออกใช
รวมทั้งการผลิตเหรียญกษาปณที่ระลึก เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องหมายตอบแทนและผลิตภัณฑ
สั่งจาง
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(1.4.16) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเก็บรักษาและอนุรักษทรัพยสินมีคาของแผนดิน
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีการจดทะเบียนทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน จํานวน 1,500 ชิ้น จัดเก็บทรัพยสินมีคาของแผนดินใหอยู
ในสภาพทีด่ ี ตามหลักเชิงอนุรักษ จํานวน 3,000 ชิ้น และอนุรักษทรัพยสินมีคาของแผนดินตามโครงการ จํานวน
1,615 ชิ้น
(1.5) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 5 บริหารการเบิกจายโดยมุงผลสัมฤทธิ์
(1.5.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการติ ด ตามผลการจั ด บั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ตามเกณฑ ค งค า งของส ว นราชการและ
หนวยงานภาครัฐอื่น
- โครงการกําหนดและพัฒนาหลักเกณฑวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิต
- การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคาง
- สวนราชการสามารถจัดทําบัญชีตนทุน
- อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน คิดเปนรอยละ 70
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- สวนราชการมีการจัดทําบัญชีและรายงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐระหวางประเทศตามเกณฑคงคาง
- ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ วางแผนการดําเนินงาน วัดความคุมคาของงาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน
- การติดตามเรงรัดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ใหเปนไป
ตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด จะชวยสงผลใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ระเบียบปฏิบัติบางฉบับมีขอจํากัดไมสอดคลองกับหลักการบัญชีตามเกณฑคงคาง
- บุคลากรทางบัญชีของหนวยงานภาครัฐบางแหงยังไมพรอมตอการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดทํา
บั ญ ชี ต ามเกณฑ ค งค า ง ทํ า ให ต อ งมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการจั ด ทํ า บั ญ ชี ภ าครั ฐ โดยผ อ นผั น ให
ไมยากตอการปฏิบัติมากจนเกินไป
- ระบบ GFMIS ซึ่งรวมการปฏิบัติงานทางตนทุนไวดวยมีขอจํากัด โดยระบบที่ทําใหการคํานวณ
ตนทุนผลผลิตมีความแตกตางกับหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนดบางสวน
ขอเสนอแนะ
- เปดโอกาสใหหนว ยงานภาครัฐที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหมไดเสนอความเห็นตอรางมาตรฐานเพื่อรับทราบ และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนํามาตรฐานไปใช
กอนการประกาศจริง
- จัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในมาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐ หลักเกณฑและวิธีการ
คํานวณตนทุนผลผลิต
(1.5.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
รายงานผลการดําเนินงานงวดครึ่งปแรก 34 ทุนหมุนเวียน (ไมรวมทุนหมุนเวียนทีป่ บัญชีเริ่มเดือน
เมษายน)
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- การบริหารจัดการเงินทุนเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความโปรงใส
- รัฐบาลสามารถนําขอมูลเงินนอกงบประมาณไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ความพรอมและความรวมมือในการเขารวมระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนของทุนที่
ไมไดขออนุมตั ิประมาณรายจายประจําปกบั กระทรวงการคลัง
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเรื่องสิ่งจูงใจในการเขาสูระบบประเมินผลการดําเนินงานของทุน
หมุนเวียน
ชื่อประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ลําดับที่ 2 การพัฒนาความแข็งแกรงของระบบการเงินที่ยั่งยืน
(2.1) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 ตลาดเงินแข็งแกรง
(2.1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ.
2540
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ทําใหการดําเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
นายกรัฐมนตรีมีนโยบายไมจาํ เปนตองเสนอรางกฎหมายฉบับนี้ โดยถอนเรื่องออกจากเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548
(2.1.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผลการดําเนินงานภายหลังการเผยแพรประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจการเงินนอกระบบใหแก
กลุมเปาหมาย (ขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชนหรือผูแทน) ปรากฏวากลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอกระบบและผานการทดสอบจํานวน 1,824 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายทีก่ ําหนดไวจํานวน 1,200 คน
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ประชาชนไดรบั ความคุมครองมิใหเกิดความเสียหายจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ไมสามารถกําหนดจํานวนทีแ่ นนอนของขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชนหรือผูแทนที่จะเขารวม
การประชุมสัมมนาและรับฟงการบรรยายตามโครงการในแตละจังหวัดได ซึ่งเปนเรื่องเหนือการควบคุม และตอง
อาศัยการประสานงานกับจังหวัดอยางใกลชิด
- บุคลากรของกลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบมีเพียง 7 อัตรา และลูกจางชั่วคราวมีการ
เปลี่ยนแปลงเขาออกตลอดเวลา ทําใหตองใชเวลาในการฝกฝนลูกจางชัว่ คราวที่จะใชปฏิบัติงานตามโครงการ ทํา
ใหขาดความตอเนื่อง
(2.1.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดตั้งธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบใหสถาบันการเงินดําเนินการจัดตั้ง
ธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รวม 10 ราย ไดแก
(1) ธนาคารพาณิชย จํานวน 3 ราย
- บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)
- บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
(2) ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย จํานวน 4 ราย
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไทยเคหะ จํากัด
- บริษัทเงินทุน เอไอจีไฟแนนซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัทเงินทุน จีอี มันนี่ จํากัด (มหาชน)
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(3) ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ (Subsidiary) จํานวน 1 ราย
ธนาคารสากลพาณิชยแหงประเทศจีน สาขากรุงเทพฯ
(4) สาขาของธนาคารตางประเทศ (Full Branch) จํานวน 2 ราย
- ธนาคารโซซิเยเต เจนาราล สํานักงานวิเทศธนกิจกรุงเทพฯ
- ธนาคารยูเอฟเจ จํากัด สํานักงานวิเทศธนกิจกรุงเทพฯ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ขณะนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยกับ
สถาบันการเงินดังกลาวขางตนแลว จํานวน 8 ราย ไดแก
- บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)
- บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด
- บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
- บริษัทเงินทุน จีอี มันนี่ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารสากลพาณิชยแหงประเทศจีน สาขากรุงเทพฯ
- ธนาคารโซซิเยเต เจนาราล สํานักงานวิเทศธนกิจกรุงเทพฯ
- ธนาคารยูเอฟเจ จํากัด สํานักงานวิเทศธนกิจกรุงเทพฯ
(2.2) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2 ตลาดตราสารหนี้แข็งแกรง
(2.2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพยพ.ศ. 2540 (Securitisation)
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กระทรวงการคลังไดเสนอราง พ.ร.บ.ฯ ตอ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติหลักการ
จากคณะรัฐมนตรีแลว
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ทําใหการทําธุรกรรมการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยสามารถเกิดขึ้น อันจะชวยพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
เปนประเด็นทางดานกฎหมายและดานภาษี ซึ่งคอนขางซับซอนและมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
จึงตองใชเวลาในการพิจารณาอยางรอบคอบ ทําใหตองใชเวลาในการดําเนินการ
(2.2.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 เห็นชอบในหลักการ ขณะนี้
อยูระหวางการตรวจรางของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยของสถาบันการเงิน
ที่มีการควบกิจการหรือโอนสินทรัพยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(2.3) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3 ตลาดตราสารทุนแข็งแกรง
(2.3.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สรางความเชื่อมั่นถึงความมีประสิทธิภาพ โปรงใส ยุติธรรม และนาเชื่อถือของตลาดทุนทําให
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพทางตลาด
ทุนของประเทศ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแลว อยูระหวางรอเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี
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(2.3.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ....
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กําหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการนําทรัสตมาใชในการทําธุรกรรม
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
นิติสัมพันธที่เกี่ยวกับทรัพยสินซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวของสามฝาย คือ กอตัง้ ทรัสต ทรัสตี และผูรับ
ประโยชน โดยผูกอตั้งทรัสตจะแสดงความจํานงที่จะกอตั้งทรัสตและทําสัญญาเพื่อกอตั้งทรัสตโดยโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินใหกับทรัสตีเพือ่ ทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินในกองทรัสตดังกลาว เพื่อประโยชนของผูรับ
ประโยชน มาใชในการทําธุรกรรมตาง ๆ ในตลาดทุน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแกไขขอติดขัดบาง
ประการในการระดมทุน
(2.3.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ปรับปรุงโครงสรางคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหสอดคลองกับบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ และสงเสริมบรรษัทภิบาลของบรรษัทที่มีการระดมทุนจากประชาชน
โดยเฉพาะในสวนของอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารที่มีตอบริษัทและผูถือหุน และ
ในสวนของสิทธิของผูถือหุนในการตรวจทานการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- เพิ่มพูนความเชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพ โปรงใส ยุติธรรม และนาเชื่อถือของตลาดทุน
(2.3.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 เห็นชอบในหลักการ ขณะนี้
อยูระหวางการตรวจรางของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยของสถาบันการเงิน
ที่มีการควบกิจการหรือโอนสินทรัพยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(2.3.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเจรจาจัดทําความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางประเทศกับประเทศตาง ๆ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีการเจรจาจัดทําความตกลงในระดับทวิภาคีที่เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองการลงทุน
กับประเทศตาง ๆ เชน ไทยกับปากีสถาน พมา ฮัซไมต จอรแดน เปนตน
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เสริมสรางความมั่นใจใหแกนักลงทุน ซึ่งจะสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
หากประเทศภาคีมุงประโยชนของคนเปนหลัก การเจรจาจะบรรลุผลไดยาก
ขอเสนอแนะ
ควรพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุน เชน พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ใหทันสมัย ยืดหยุน และเอื้ออํานวยความสะดวกตอการลงทุน
(2.3.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การขยายฐานการลงทุนจากตางประเทศ (Road show)
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การจัดงานขยายฐานการลงทุนและพบปะนักลงทุนใน 3 ประเทศ
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนขอมูลกับนักลงทุนตางชาติ เพื่อใหทราบถึงสภาวะและ
การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อเปนการดึงดูดใหเขามาลงทุน
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ขาดขอมูลที่นักลงทุนของแตละประเทศสนใจจะมาลงทุนรวมทั้งความพรอมของธุรกิจไทยที่จะให
นักลงทุนมารวมลงทุน
ขอเสนอแนะ
ควรจัด Road Show อยางตอเนื่องในประเทศที่มีศักยภาพในการขยายฐานการลงทุน
(2.3.7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การดําเนินการเพื่อเขาเปนสมาชิกศูนยระหวางประเทศวาดวยการระงับขอพิพาทเกีย่ วกับการลงทุน
ระหวางคนชาติของรัฐอื่น (ICSID) โดยสมบูรณของประเทศไทย
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การเรงผลักดันใหมกี ารใหสัตยาบันเขาเปนสมาชิก ICSID โดยสมบูรณของประเทศไทย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปนกลไกในการสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนตางชาติทเี่ ขามารวมลงทุนในประเทศไทยและ
สรางความคุมครองนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการเขาเปนสมาชิก และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของซึ่งจะมีผลตอการกําหนดขอสงวน
ขอเสนอแนะ
ควรรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อนํามากําหนดเปนขอสงวน
(2.3.8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รายงานการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
นําเสนอรายงานออกเผยแพร เปนการรายงานสถานการณของการเคลื่อนยายเงินทุน
และการวิเคราะหปจจัยและผลกระทบของการไหลของเงินทุน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายในภาพรวม
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ทําใหสามารถหาแนวทางและเครื่องมือในการหาประโยชนสูงสุดจากกระแสโลกาภิวัตน
ดานเงินทุนระหวางประเทศรวมทั้งการจัดการ/ปองกัน และลดผลกระทบจากการไหลของเงินทุน
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ขอมูลลาชาและตองพึ่งพาขอมูลจากแหลงอืน่ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย
ขอเสนอแนะ
ควรมีการประสานงานระหวางองคกรที่เปนแหลงขอมูล เพื่อสามารถใชขอมูลรวมกัน
(2.3.9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดประชุม ASEAN Finance Ministers’ Investors Seminar ครั้งที่ 2 ซึ่งกระทรวงการคลังประเทศ
ไทยเปนเจาภาพ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหวางวันที่ 20 – 22 กันยายน 2548
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การจัด ASEAN Finance Ministers’ Investors Seminar ไดแบงเปน 2 สวน กลาวคือสวนที่เปน
Roadshow ในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียนรวมกัน และสวนที่ 2 คือการ Roadshow แยกราย
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในครั้งนี้ประเทศที่จัด Roadshow ในชวงที่สอง ไดแก ไทย มาเลเซีย สิงคโปร
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งดีกวาเปาหมายทีว่ างไว
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรและประเทศตางๆในยุโรปเขารวมประมาณ 300 คน ซึ่ง
การจัดประชุมดังกลาวทําใหนักลงทุนตระหนักถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปน
ปจจัยที่เสริมสรางความเชื่อมัน่ และดึงดูดใหนักลงทุนมารวมลงทุนในอาเซียน ทั้งทางตรงและในตลาดทุน การ
ประชุมดังกลาวประสบความสําเร็จและไดรับการชื่นชมจากสมาชิกอาเซียน
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ชื่อประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ลําดับที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
(3.1) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 การสงเสริมการปรับเปลี่ยนคนไทยสูมิติเชิงคุณภาพ
(3.1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
บทบาทของประเทศไทยในธนาคารโลก บทบาทประเทศไทยเปนสมาชิกและผูถือหุนในธนาคารโลก
ทําหนาที่รักษาผลประโยชนทั้งในลักษณะความชวยเหลือทางวิชาการและความชวยเหลือดานการเงิน ทั้งในรูป
เงินกู และเงินใหเปลา สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก และรักษาผลประโยชนในดาน
ความชวยเหลือทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงการกูเงินจากธนาคารโลกในการดําเนินโครงการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค เพื่อพิจารณาติดตามผลการบริหารงานของธนาคารโลก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและการแกปญหาความยากจนของแตละประเทศในระดับนโยบาย
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- สงเสริมใหมใี หความชวยเหลือทางวิชาการและการเงินแกประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่ยากจน
ผานนโยบายความรวมมือตางๆ
- กําหนดนโยบายที่เหมาะสมและเชื่อมโยงระหวางภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกบั ภูมิภาคอื่นๆ
- ออกเสียงสนับสนุนนโยบายที่สําคัญและเปนประโยชนกับประเทศไทย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับขาราชการในสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ไดมีโอกาสดํารง
ตําแหนงตางๆ ในสํานักงานคณะกรรมการบริหารประจําธนาคารโลก
- การแลกเปลีย่ นประสบการณและความรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
โอกาสในการเขารับตําแหนงหรือฝกอบรมมีนอยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว
ขอเสนอแนะ
ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนกับธนาคารโลกในระยะยาว เพื่อพัฒนาบุคลากร ใหสามารถทํางานใน
องคกรที่มีระบบที่ทันสมัย และสามารถแลกเปลี่ยนโยบายในการพัฒนาประเทศไดมากยิ่งขึ้น
(3.1.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การบริจาคเงินเพื่อเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (8th Replenishment of the Asian
Development Fund of the Asia Development Bank : ADF IX)
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หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินที่มีเงื่อนไขผอนปรนแกประเทศสมาชิกที่มีฐานะยากจนในรูปเงินกู
ไมมีดอกเบีย้ แตคิดคาบริการเงินกู (Service Charge) ในอัตรารอยละ 1-1.5 ตอป ระยะเวลาการชําระหนี้คนื
ประมาณ 15-40 ป
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางดานเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกรงของประเทศไทย ในฐานะที่เปนประเทศกําลัง
พัฒนาที่ไมมี ความจําเปนตองกูเงินอีกตอไป
- สามารถชวยเหลือประเทศที่ดอยพัฒนากวาผานกองทุนระหวางประเทศ
(3.1.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การขยายระยะเวลามาตรการภาษีและคาธรรมเนียมในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กฎหมายภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่เกีย่ วของ
เปาหมาย: เพื่อ พิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการใหสิทธิประโยชนในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
รวมทั้งพิจารณาเสนอแนวทางการใหสิทธิประโยชนในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่เหมาะสมกับสภาวการณ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปาหมาย: เพื่อแกไขปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากวิกฤติเศรษฐกิจที่
ยังคงคางอยูในระบบ สอดคลองกับการดําเนินนโยบายของภาครัฐ อันจะเปนประโยชนตอประชาชน
ระบบสถาบันการเงิน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- การออกมาตรการภาษีและคาธรรมเนียมจําเปนที่จะตองดําเนินการใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว สรางประโยชน และเปนธรรมตอประชาชน และไมสงผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ หรือเกิดผล
กระทบใหนอยที่สุด จึงตองใชความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการจนกวางานจะสําเร็จลุลวง ซึ่งใน
กระบวนการนี้ตองใชความรูและความเขาใจตอการปรับปรุงโครงสรางหนี้อยางลึกซึง้ และตองมีการศึกษา
วิเคราะหในเชิงลึกและกวางขวางถึงขอดีและขอเสียตางๆ
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- ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาขอมูล การประชุมหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสม การ
ดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกาฯ รางประกาศกระทรวงฯ และเอกสารประกอบตางๆ การชี้แจงตอบขอซักถาม
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนการเสนอรางพระราชกฤษฎีกาฯ รางกฎกระทรวงฯ รางประกาศกระทรวงฯ เพื่อให
มีผลบังคับใชไดอยางตอเนือ่ ง ไมมีชองวางของการไดรบั สิทธิประโยชนในชวงตอของการสิ้นสุดการใหสิทธิ
ประโยชนเดิม
(3.1.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การดูแลและแกไขปญหาหนีส้ ินภาคประชาชน โดยใชกลไกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเขา
ดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยผานธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
1) ธนาคารออมสินไดดําเนินการเจรจากับลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบสําหรับโครงการแกไข
ปญหาหนี้สินภาคประชาชนที่มาลงทะเบียนความยากจนไวกับกระทรวงมหาดไทย โดยธนาคารไดเจรจากับลูกหนี้
ในระบบ จํานวน 73,890 ราย ซึ่งมีผล ดังนี้
- ยุติเรื่องเนื่องจากลูกหนี้ไมประสงคดําเนินการตอ หรือลูกหนี้ไมมา หรือชําระหนีห้ มดแลว 66,614 ราย
- เจรจาสําเร็จ 3,641 ราย
- เจรจาไมสําเร็จเนื่องจากไมสามารถตกลงกันได หรือลูกหนี้ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ หรือ
อยูในกระบวนการทางกฎหมาย 3,636 ราย สําหรับลูกหนี้นอกระบบ ที่แจงความประสงคขอกูเงินกับธนาคาร
จํานวน 7,137 ราย มูลหนี้ 1,693.30 ลานบาท เมื่อเจรจาแลวไดรับการอนุมัติสินเชื่อ 309 ราย เปนวงเงิน 87.44 ลาน
บาท มีลูกหนีจ้ ํานวน 2,946 ราย ไมไดรับการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากรายไดไมเพียงพอ หรือขาดหลักประกัน หรือมี
หนี้อยูใ นระบบ (NPL) และมีลูกหนี้อีกจํานวน 3,922 รายขอยุติเรื่อง
2) ธนาคารกรุงไทยฯ ไดมีโครงการธนาคารชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในชุมชน โดย
ธนาคารไดเตรียมความพรอมดานบุคลากรและอุปกรณใหกับสาขา ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพื่อ
สนับสนุนโครงการ และไดมกี ารสนับสนุนดานสินเชื่อใหแกกลุมลูกคาและโครงการตางๆ อาทิ องคกรการเงิน
บานสามขา องคการเงินชมรมรักษธรรมชาติ อําเภอกุดชุม โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ชาวไรยาสูบ โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อผูกรอบการในตลาดเทศบาลเมืองยโสธร โครงการสินเชื่อคอมพิวเตอรและอุปกรณชุมชน
โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน โครงการสนับสนุนสินเชื่อ OTOP เปนตน
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3) ธกส. ไดรวมแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรรวมกับสวนงานที่เกีย่ วของ เชน สํานักงานปลัดสํานัก
นายก (สปน.) คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ โดย ณ สิงหาคม 2548 ไดอนุมัติสินเชื่อจากกองทุน
หมุนเวียน สปน. ตั้งแตเดือนเมษายน-สิงหาคม 2548 จํานวน 215 รายเปนเงิน 38.46 ลานบาท และ ธกส.ไดใหความ
ชวยเหลือลูกหนี้ในระบบของ ธกส. ที่เปนเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติโดยตรง เปนจํานวนเงิน
12,674.33 ลานบาท นอกจากนี้ ธกส.ไดแกไขปญหาหนีส้ ินในระบบของ ธกส. โดยไดรับความชวยเหลือจาก
กระทรวงการคลังดวย อาทิ ลูกหนี้ที่เปนเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ เกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัย เกษตรกรที่
ไดรับความเสียหายจากโรคระบาดในสัตวปก เปนตน
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ลูกหนีใ้ นระบบบางรายไดเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย หรือหลักทรัพยอยูระหวางการขาย
ทอดตลาด รวมทั้ง ลูกหนี้และธนาคารไมสามารถรับเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ซึ่งกันและกันได หรือลูกหนี้
บางรายคุณสมบัติไมผานเกณฑของธนาคารจึงไมสามารถขอกูได
- ลูกหนีน้ อกระบบสวนใหญไมมีศักยภาพเพียงพอในการขอกูเงินจากธนาคารหรือบางสวนยังมีความ
เขาใจคลาดเคลื่อนในนโยบายรัฐบาล
- การชําระหนีข้ องเกษตรกรอยูในอัตราต่ํา เนื่องจากประสบปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ําอยาง
ตอเนื่อง ผลผลิตการเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
ขอเสนอแนะ
ใชระบบประกันภัยพืชและมาตรการสนับสนุนดานการตลาดสินคาเกษตร
(3.1.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
มาตรการภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อสงเสริมตลาดบานมือสอง
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กฎหมายภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่เกีย่ วของ
เปาหมาย: เพือ่ ศึกษาและพิจารณานําเสนอมาตรการภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อบรรเทาภาระภาษีและคาธรรมเนียม
ที่เกี่ยวของ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปาหมาย: 1.เพื่อสงเสริมตลาดบานมือสองที่มีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอ ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
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2. เพื่อเสริมสรางตลาดบานมือสองใหเปนตลาดในการรองรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพยมือสองที่มีอยู
ในระบบอสังหาริมทรัพยของประเทศ อันเปนการสงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนและจัดสรรการใชประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยที่คุมคาและเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองตามความเหมาะสมของ
สถานภาพมีสวัสดิการความเปนอยูที่ดีขนึ้ อันสอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาลในดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนในสังคม
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- การออกมาตรการภาษีและคาธรรมเนียมจําเปนที่จะตองดําเนินการใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว สรางประโยชน และเปนธรรมตอประชาชน และไมสงผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ หรือเกิดผล
กระทบใหนอยที่สุด จึงตองใชความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการจนกวางานจะสําเร็จลุลวง
- กฎหมายภาษีและทีด่ ินอยูภ ายใตกฎหมายหลักคนละฉบับ จึงทําใหการกําหนดขอบเขต นิยาม
รวมทั้งการนํามาบังคับใชในทางปฏิบัติมีความแตกตางกัน จึงเปนอุปสรรคที่ทําใหมาตรการภาษีและที่ดินมีความ
แตกตางกันในรายละเอียดบางประการ เขน การยกเวนแบบมีเงื่อนไข หรือกําหนดระยะเวลาการใหสทิ ธิประโยชน
และการมีผลบังคับใช เปนตน
- ในการเสนอมาตรการฯ นี้ ตองมีการศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาของตลาดบานมือสองอยางละเอียด
เพื่อนําเสนอทางเลือกในการแกไข ซึ่งตองมีการวิเคราะหผลกระทบในดานตางๆ ตอผูมีสวนเกีย่ วของทั้งภาครัฐ
และเอกชน
- ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาขอมูล การประชุมหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
การดําเนินการยกรางพระราชกฤษฎีกาฯ รางประกาศกระทรวงฯ และเอกสารประกอบตางๆ การชี้แจงตอบ
ขอซักถามหนวยงานที่เกีย่ วของ ตลอดจนการเสนอรางพระราชกฤษฎีกาฯ รางกฎกระทรวงฯ รางประกาศกระทรวงฯ
เพื่อใหมีผลบังคับ ใชเวลานาน
- การดําเนินการใหมาตรการ ฯ นี้มีผลบังคับใชตองดําเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถรองรับ
ความตองการของประชาชน และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงตองเรงดําเนินการเพื่อใหกฎหมายมีผลบังคับ
ใชทันความตองการ
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการพิจารณาแนวทางการสงเสริมธุรกรรมในตลาดบานมือสองในระยะกลางและระยะยาวซึ่ง
รวมถึงมาตรการในสวนที่มใิ ชมาตรการภาษีและคาธรรมเนียม เชน ดานขอมูลอสังหาริมทรัพย การรับรองคุณภาพ
และการคุมครองผูบริโภค เพื่อใหตลาดบานมือสองเปนตลาดรองที่มีประสิทธิภาพใหกับอสังหาริมทรัพยที่มีอยูใน
ระบบที่ผูสนใจตองการซื้อขายแลกเปลีย่ น อันจะกอใหเกิดผลดีกับระบบอสังหาริมทรัพยโดยรวม
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- ควรมีการพิจารณาถึงแนวทางการชดเชยรายไดใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสูญเสียรายได
หลักจากคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หากมีการออกมาตรการยกเวนหรือลดหยอนภาษีและ
คาธรรมเนียม
- อาจมีการพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมในการขยายขอบเขตการใหสิทธิประโยชนทาง
ภาษีและคาธรรมเนียมใหครอบคลุมบานมือสองตามนิยามความหมายทั่วไป ซึ่งรวมถึงบานมือสองที่เจาของเปน
นิติบุคคล (แตมิใชผูประกอบการธุรกิจบานจัดสรร) และบานมือสองที่เปนทรัพยสนิ รอการขาย (NPA) ของสถาบัน
การเงินและองคกรบริหารสินทรัพยตางๆ ดวย
(3.1.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
มาตรการสงเสริมตลาดบานมือสอง
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กําหนดมาตรการสงเสริมตลาดบานมือสองใน 6 ดาน ไดแก ดานสินเชื่อ ดานตลาด ดานขอมูล ดาน
กฎหมาย ดานภาษี และดานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งไดดําเนินมาตรการแลวทั้ง 6 มาตรการ โดยผลผลิต
เปรียบเทียบกับเปาหมายไดประมาณรอยละ 80 เชน การจัดทําฐานขอมูลบานมือสองและเผยแพรทาง Website
www.resalehomethai.com และการจัดมหกรรมบานมือสองแหงชาติซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชน
เปนอยางมาก
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยกระตุนตลาดบานมือสองใหมีสภาพคลองดีขึ้น มีสวนสนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นเนื่องจากมีโอกาสที่จะมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
(3.2) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2 การสรางสังคมเชิงวิทยาการ ชุมชนเขมแข็ง สภาพแวดลอม
ชีวิตที่ดี
(3.2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่.. (พ.ศ. ....)
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การยกรางพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) แลวเสร็จ
64

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- สงเสริมใหภาคเอกชนมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น
- สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสามารถโอนยายไปเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได
ทําใหสามารถรักษาเงินออมใหอยูใ นระบบไดในระยะยาว
- ลูกจางที่สิ้นสมาชิกภาพสามารถเลือกรับเงินจากกองทุนเปนรายงวดได นอกจากรับเปนเงินกอนครั้งเดียว
- เพิ่มโอกาสใหลูกจางเลือกนโยบายการลงทุนไดหลากหลายและตรงกับความตองการของตนเอง
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
รางพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) จะมีผลบังคับใชไดตอ งผาน
กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐสภากอนมีการบังคับใช ซึ่งหาก
กระบวนการดังกลาวใชเวลาในการพิจารณานานก็จะทําใหกฎหมายมีผลบังคับใชลาชาออกไปดวย
(3.2.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการความคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- ศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมของประเทศไทย : การวิเคราะหขอมูล ผลการสํารวจภาค
ครัวเรือนและรายบุคคล
- ศึกษาความเหมาะสมของระบบการออมเพือ่ สวัสดิการและการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ
โดยใชกลไกชุมชนในการดําเนินการ
- ศึกษาความเสี่ยงและความคุม ครองทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบของประเทศไทย :
ทางเลือกสําหรับรูปแบบการออมและการออมเพื่อการเกษียณอายุ
- โครงการนํารองการสรางกองทุนสวัสดิการและการชราภาพของชุมชน
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
(1) ประเทศไทยมีกลุมประชากรที่เปนแรงงานนอกระบบถึง 2 ใน 3 ของกําลังแรงงานซึ่งเปนผูที่มีความ
เสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม และประชากรกลุมนีม้ ีคุณสมบัติที่เรียกวาเปนผูอยูใน Informal Economies และเปน
Informal Workers มีแนวโนมในอัตราการปรับเปลี่ยนไปสูความเปนแรงงานในระบบ หรือ Formal Sector ต่ํา ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองสรางระบบเขามารองรับ เพื่อใหเปนตาขายแหงความปลอดภัย
(2) การสรางระบบเพื่อเปนตาขายแหงความปลอดภัยใหแกแรงงานนอกระบบใหมลี ักษณะเหมือน
ระบบสวัสดิการของ Formal Sector ทําไดยากเพราะมีขอจํากัดดวยลักษณะของInformal Sector และผลการศึกษา
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แสดงวาการรวมกลุมของประชากร Informal Sector มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการสรางใหเปนระบบ
การประกันความคุมครองทางสังคมหรือ Social insurance ได
(3) การรวมกลุมของ Informal Sector เพือ่ ใหเกิด Social Insurance ดําเนินการได 2 ลักษณะ
- การรวมกลุมโดยการออมชุมชน Community Saving group (Area base)
- การรวมกลุมโดยการออมกลุมอาชีพ Occupation Saving group (Occupation base)
(4) ประชากรที่เปน Informal Sector มีความตองการ มีความตั้งใจ และไดมีการดําเนินการโดยตนเองใน
การสราง Saving Group สามารถจัดระบบสวัสดิการและระบบบํานาญไดในกลุมชุมชนดวยกันเอง แตการศึกษาก็พบวา
มีกลุมชุมชนทีม่ ีศักยภาพจํากัดตองการการสนับสนุน ดานเทคนิควิชาการ การเขามามีบทบาทเสริมจากภาครัฐ และ
สรางศักยภาพเพิ่มดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากชุมชนดวยกันเองเชนกัน
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน และการพัฒนาสังคมอยางมีคุณภาพโดย
เครื่องมือและนโยบายการคลัง จะมีการดําเนินการดังนี้
- การสงเสริมใหเกิดการออมภาคครัวเรือนของประเทศ โดยการสรางเครื่องมือการออมและสรางวินัย
การออมใหแกภาค Informal Sector มีการรณรงคสงเสริมระบบการออมชุมชน เพื่อสวัสดิการและการชราภาพ โดย
ระบบ Long Term contractual saving หรือระบบ Pension ใหเปนระบบ Social Insurance
- การสรางเครือขายการออมชุมชน เพื่อใหขนาดของเงินออมมีนัยในการบริหารจัดการ
- ศึกษาการจัดระบบการบริหารจัดการเงินออมชุมชน กลุมอาชีพในรายละเอียด
- ศึกษารูปแบบและสถานะทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมตอระบบการออม
- ศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของรัฐบาล
- จัดทําขอเสนอและแนวทางในการจัดความคุมครองทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบเพื่อให
รัฐบาลพิจารณา
(3.2.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดตัง้ กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
โครงรางของรูปแบบและโครงสรางของกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ เพื่อเปนกรอบใน
การยกราง พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติใหมคี วามสมบูรณ
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- รายไดหลังเกษียณอายุของแรงงานเพิ่มขึ้น
- ปริมาณเงินออมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละประมาณ 95,000 ลานบาท หรือคิดเปน 1.3% ของ GDP
- เกิดความยั่งยืนทางการคลัง เนื่องจากรัฐบาลไมตองเพิม่ การจัดสรรงบประมาณเพือ่ ดูแลผูสูงอายุ
- สงเสริมการพัฒนาตลาดทุนในประเทศ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- สถานการณทางการเมือง นโยบายรัฐบาล และสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความ
เหมาะสมที่จะบังคับใช
- การตัดสินในระดับนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
ขอเสนอแนะ
หากสถานการณเศรษฐกิจและสังคมไมเอื้ออํานวยใหมีผลบังคับใชในขณะนี้ ควรจะไดรับ
การตัดสินใจในเชิงนโยบายวาเห็นดวยกับโครงการดังกลาวหรือไม เพื่อจะไดเตรียมยกรางกฎหมายหรือใหมีความ
คืบหนาของงานและเห็นควรนําผลการศึกษามาใชประโยชนทางกฎหมายในเรื่องนี้ โดยมีเงื่อนไขในการบังคับใชใน
เวลาที่เหมาะสม โดยอาจกําหนดดัชนีชี้วดั หรือปจจัยแหงความเหมาะสมไวดว ย
(3.2.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสงเสริมการออมระยะยาวในระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผลผลิตที่ไดรับจากโครงการ คือ
- การแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตัง้ กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ และไดประชุมมาแลว 2
ครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดองคประกอบของโครงการใหครบถวนสมบูรณกอนนําเสนอกระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบโครงการ ซึ่งตรงตามเปาหมายที่วางไว
- การจัดจางทีป่ รึกษาตามสัญญาความชวยเหลือทางวิชาการ ของ ADB ในโครงการออกแบบบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ เพื่อดําเนินการออกแบบการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
การศึกษาวิจยั ของที่ปรึกษา ซึ่งตรงตามเปาหมายทีว่ างไว
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การพิจารณาโครงการผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ คาดวาจะไดรูปแบบขององคประกอบ
โครงสรางระบบบําเหน็จบํานาญที่ชัดเจนและเปนผลลัพธที่มีความเปนไปไดตามเปาหมายทีว่ างไว
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ความไมชดั เจนทางนโยบายอาจ มีผลตอกําหนดเวลาและแผนการดําเนินการตาง ๆ ตองชะลอออกไป
- การรับรู พื้นความรู หรือแนวคิด ทีแ่ ตกตางกันของบุคลากรที่รวมโครงการ (ซึ่งมีความจําเปนที่
จะตองใหมีองคประกอบครบถวยในลักษณะพหุภาคี) ทําใหเกิดการโตแยง การเขาใจผิด ไมสามารถดําเนินการได
ตามเปาหมายทั้งในเรื่องเวลา และงบประมาณคาใชจาย
- มีขอจํากัดในการเสนอแนะนโยบายและการแกไขปญหาสําหรับการสงเสริมการออมระยะยาวใน
สวนที่เกีย่ วของกับหนวยงานอื่นนอกเหนือจากกระทรวงการคลัง
ขอเสนอแนะ
- การกําหนดนโยบายที่ชดั เจนจะชวยใหโครงการประสบความสําเร็จภายใตกรอบระยะเวลา
- ควรแบงหนาที่รับผิดชอบใหตรงกับพื้นความรูและความสามารถของบุคลากร และกําหนดเปาหมาย
ในระดับผูปฏิบัติงานใหชดั เจน ทั้งเรื่องระยะเวลา และคุณภาพของงาน
- นําเสนอผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานความคืบหนาเปนระยะ ๆ เพื่อการติดตามที่สมบูรณ
(3.2.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การสงเสริมใหชุมชนจัดตั้งระบบการออมชุมชนเพื่อสวัสดิการและการชราภาพ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- เผยแพรและใหความรูด านระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ
โดยใชชุมชนเปนกลไกดําเนินการ
- เชื่อมโยงและประสานการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งระบบการ
ออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- แรงงานนอกระบบไดรับทราบและตระหนักถึงการมีหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ใี นยาม
เกษียณอายุ และใหความรวมมือจัดตั้งกลุม การออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพ
- หนวยงานทีเ่ กี่ยวของไดนาํ นโยบายดานการออมไปดําเนินการตอเพือ่ ใหชุมชนจัดตั้งระบบการออม
เพื่อการชราภาพ
ขอเสนอแนะ
เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับดานสวัสดิการสังคม ไดแก สาธารณสุข เกษตรตําบล พัฒนาชุมชนระดับ
พื้นที่และระดับจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และองคการบริหารสวนตําบล
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เขารวมเวทีประชุมปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการและขยายขอบเขตการจัดสวัสดิการรวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรู
รวมกันในเรื่องระบบการออมเพื่อการชราภาพโดยกลไกชุมชน
(3.2.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. : อยูระหวาง
การนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปนการชวยเหลือแกเกษตรกร กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรในการประกอบอาชีพอื่นได
กวางขวางยิ่งขึน้ อันเปนการพัฒนาความรูค วามสามารถและคุณภาพชีวิต และชวยเหลือทางการเงินแก
ผูประกอบการที่สงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
(3.2.7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทําฐานขอมูลวัตถุอันตราย ยุทธภัณฑ ยาเสพติดใหโทษ และเครื่องหมายสากลของสารเคมีที่
เปนอันตราย
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีแหลงขอมูลที่เจาหนาที่ศุลกากรและผูประกอบการ สามารถตรวจสอบประเภทพิกดั อัตราศุลกากร
รหัสสถิติ ตลอดจนเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการนําเขา-สงออก ได
(3.2.8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนการระดมทุนในภาพรวมโดยใชนวัตกรรมทางการเงินที่เหมาะสม
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ภารกิจที่สําคัญประการหนึง่ ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ คือ การจัดหาเงินกูเพื่อการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการกูเ งินและ/หรือค้ําประกันเงินกูใ หแกสว นราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ สําหรับใชในการดําเนินงานและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ทั้งในดานคมนาคม และ
การขนสง พลังงาน ระบบประปา และที่อยูอาศัย เปนตน โดยในปงบประมาณ 2548 สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะไดดําเนินการจัดหาเงินกูแ ละค้ําประกันเงินกูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนเงินทั้งสิ้น
219,525.07 ลานบาท
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- รัฐบาลมีนโยบายลดหนี้ตางประเทศ ดังนัน้ รัฐวิสาหกิจจึงมีโครงการแปลงหนี้จากหนี้ตางประเทศ
เปนหนีใ้ นประเทศเพิ่มมากขึ้น
- สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะไดวางแผนการดําเนินงานไวชดั เจนทัง้ ในโครงการและวงเงิน
ประกอบกับตลาดเอื้ออํานวยทําใหสามารถดําเนินการไดโดยงาย
(3.2.9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังการเงินใหแกทอ งถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิต - ผลลัพธเทียบกับเปาหมาย
- ไดขอสรุปเกีย่ วกับกรอบหลักการและแนวทางการศึกษาโครงการปฏิรูปโครงสรางรายไดและการ
เสริมสรางวินัยทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงรายไดของ อปท. ซึ่งมีนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงการคลัง เปนประธานแลว
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- โครงการการศึกษาการปฏิรปู โครงสรางรายไดและการเสริมสรางวินัยทางการคลังของ อปท. เปน
เพียงแนวทางการศึกษาทางวิชาการเพื่อนําเสนอกระทรวงการคลังและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ดังนั้น หากตองการ
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่เกีย่ วของดวย
- การจัดสรรรายไดใหแก อปท. จําเปนตองสอดคลองกับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานราชการ
สวนกลางไปใหแก อปท. ซึ่งภารกิจบางประการที่กําหนดไววาจะตองถายโอนใหแก อปท.มีความซับซอนในการ
ถายโดนภารกิจ จึงเกิดความลาชา
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ขอเสนอแนะ
- โครงการการศึกษาการปฏิรปู โครงสรางรายไดและการเสริมสรางวินัยทางการคลังของ อปท.ตอง
อาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝายจึงจะสัมฤทธิ์ผล จึงควรตองมีการรวมมืออยางจริงจังและ
ประสานงานอยางใกลชิด
- ควรมีการเรงรัดการถายโอนภารกิจใหแก อปท. ตามแผนการถายโอนภารกิจทีก่ ําหนดไว โดย
คํานึงถึงความพรอมและศักยภาพของ อปท.ในการรับถายโอนภารกิจ
(3.2.10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตอรายไดรัฐบาลปงบประมาณ 2549
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิต – ผลลัพธเทียบกับเปาหมาย
สามารถกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตอรายไดรัฐบาล
ปงบประมาณ 2549 ที่รอยละ 24.1 ซึ่งมีความสอดคลองกับกรอบการจัดทํางบประมาณตามยุทธศาสตรรัฐบาล และ
นโยบายการกระจายอํานาจใหแก อปท. ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การจัดสรรรายไดใหแก อปท.จําเปนตองสอดคลองกับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานราชการ
สวนกลางไปใหแก อปท.ซึ่งภารกิจบางประการที่กําหนดไววาจะตองถายโอนใหแก อปท.มีความซับซอนใน
การถวยภารกิจ จึงเกิดความลาชา
ขอเสนอแนะ
ควรมีการเรงรัดการถายโอนภารกิจใหแก อปท. ตามแผนการถายโอนภารกิจทีก่ ําหนดไว โดยคํานึงถึง
ความพรอมและศักยภาพของ อปท. ในการรับถายโอนภารกิจ
(3.2.11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
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ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ไดดําเนินโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนมาตั้งแตปงบประมาณ 2547 และดําเนินการอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2548 โดยขณะนี้มีผูเชาที่ไดรับอนุมัติเงินกูแลว ณ 31 มกราคม 2549 จํานวน 1,399 ราย เปนเงิน
1,343,160,072 บาท
(3.3) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3 ผลักดันเศรษฐกิจใหมผี ลิตภาพและแขงขันได
(3.3.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
มาตรการภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กฎหมายภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่เกีย่ วของ
เปาหมาย: 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกนั ตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน อันจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจ โดยยกเลิกสิทธิ
ประโยชนทางภาษีแกผูประกอบกิจการวิเทศธนกิจ แตยงั คงใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกธนาคารพาณิชยซงึ่
กูยืมเงินตราจากตางประเทศมาใหกยู ืมในตางประเทศ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
-ไมมี - เนื่องจากยังไมมีผลใชบังคับ
(3.3.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การศึกษา เสนอแนะนโยบายและเขารวมเจรจาจัดทําบทลงทุนภายใตความตกลงเขตการคาเสรี
ระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีการเจรจาจัดทําขอบทดานการลงทุนภายใตกรอบ FTA ระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ
เชน ไทยกับออสเตรเลีย ไทยกับญี่ปุน และไทยกับสหรัฐฯ
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เพิ่มปริมาณการลงทุนระหวางกันมากขึ้น
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
หากประเทศคูภาคีมุงประโยชนของตนเปนหลัก โดยไมมีความยืดหยุน ในการเจรจากรอบความตกลง
ดังกลาวจะบรรลุผลไดยาก
(3.3.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรสินคาในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การทยอยปรับลดอัตราอากรขาเขาสินคาในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
เปาหมาย : ทยอยปรับลดอัตราอากรขาเขาสินคาในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี จํานวน 86 ประเภทยอยเพื่อใหเขาสู
อัตราอากรเปาหมายตามโครงสรางการผลิตที่กระทรวงการคลังกําหนด 3 อัตรา (รอยละ 1 วัตถุดิบรอยละ 5 สินคา
กึ่งสําเร็จรูป และรอยละ 10 สินคาสําเร็จรูป) ในป 2550
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ
เปาหมาย : เนือ่ งจากสินคาในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนวัตถุดิบตนน้ําของอุตสาหกรรม
ตอเนื่องหลายชนิด ดังนัน้ การปรับลดอัตราอากรขาเขาสินคาในกลุมดังกลาวจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับผูประกอบการผลิตในประเทศที่ใชสนิ คาในกลุมปโตรเคมีเปนวัตถุดิบในการผลิต
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
เนื่องจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่ใชเงินลงทุนคอนขางสูง ดังนั้น
ผูประกอบการผลิตสินคาในกลุมปโตรเคมี จึงขอระยะเวลาในการปรับตัวที่นานกวากลุมอุตสาหกรรมอื่น 2 ป เพื่อ
ทยอยปรับลดอัตราอากรขาเขาใหสูอัตราอากรตามโครงสรางการผลิตที่กระทรวงการคลังกําหนด 3 อัตรา ในป
2550 ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นโดยสวนใหญ อัตราอากรขาเขาจะเขาสูอัตราอากรตามโครงสรางการผลิต 3 อัตรา
ในป 2548
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(3.3.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การใหเอกสิทธิ์ทางการทูต
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กฎหมายภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่เกีย่ วของ
เปาหมาย: 1. ใหใชหลักปฏิบตั ิตางตอบแทน (Principle of Reciprocity) เปนเกณฑการพิจารณาใหเอกสิทธิ์ทางการทูตแก
สถานทูต และเจาหนาที่ทางการทูตเพื่อใหกรอบการพิจารณามีความยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณปจ จุบัน
2. ขยายการใหเอกสิทธิ์แกตัวแทนทางทูต และเจาพนักงานกงสุลที่ประจําอยูใ นประเทศไทย โดยการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับการซื้อขายสินคาและบริการเปนการทั่วไป ตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
3. จํากัดการใหเอกสิทธิ์ในการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแกสถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถาน
กงสุลใหญ และสถานกงสุลของตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศไทยในกรณีที่ประเทศนั้นมิไดใหเอกสิทธิ์แกสถาน
เอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ และสถานกงสุลของประเทศไทยในลักษณะที่เทาเทียมกัน
4. ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิตสําหรับการซื้อรถยนตนั่งที่ประกอบในประเทศของตัวแทนทางทูตและ
เจาพนักงานกงสุล ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กระทรวงการคลังกําหนด
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สงเรื่องใหกรมสรรพสามิต และกรมสรรพากรดําเนินการตอเพื่อยกรางกฎหมายแลว
เปาหมาย : เปนประโยชนในการบริหารและอํานวยเอกสิทธิ์ทางการทูตและทางกงสุล รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ
เจรจา เพื่อสรางความสัมพันธระหวางประเทศตามนโยบายดานการตางประเทศ และเปนการสนับสนุนใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางภูมิภาคในดานตางๆ ตามนโยบายรัฐบาล
(3.3.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (ASEAN Integration System of Preferences : AISP)
แกประเทศสมาชิกใหมอาเซียน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ในป 2548 ประเทศไทยไดให AISP แกประเทศเพื่อนบาน ไดแก กัมพูชา จํานวน 340 รายการ ลาว
จํานวน 300 รายการ พมา จํานวน 850 รายการ เวียดนาม จํานวน 134 รายการ
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย
(3.3.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเปดเสรีดานการคาสินคาในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การบรรลุความตกลงการจัดทําเขตการคาเสรี
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางการคาในตลาดโลก
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- รายไดรัฐฯ จากการจัดเก็บภาษีศุลกากรไดนอยลง
- ความขัดแยงระหวางอุตสาหกรรมภายในประเทศ
- การจัดทํามาตรการรองรับผลกระทบยังไมเพียงพอและไมทันการณ
- การตอตานจากสาธารณชน
(3.3.7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเจรจาความตกลงบริการดานการเงิน ภายใตความตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สศค. ซึ่งเปนหัวหนาคณะเจรจากลุมเปดเสรีบริการดานการเงิน ในป 2548 ไดเจรจากับสหรัฐฯ ไป
จํานวน 3 ครั้ง ไดแกการเจรจาในรอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบ Intersessional Round ที่กรุงลอนดอน ผลการเจรจา
ทําใหทั้งฝายไทยและสหรัฐฯ มีความเขาใจในสถานะและเงื่อนไขของระบบการเงินภายในประเทศมากยิ่งขึ้น
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เนื่องจากปจจุบันกําลังอยูระหวางการเจรจา และคาดวาการเจรจาจะแลวเสร็จภายในป 2549
ซึ่งหากดําเนินการเจรจาไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย จะทําใหเพิ่มการแขงขันในการใหบริการดานการเงินในตลาด
สถาบันการเงินปจจุบันตองปรับตัวใหทนั สมัยเพื่อรองรับการแขงขัน ผูที่จะไดรับประโยชนโดยหลักคือประชาชน
ผูใชบริการดานการเงิน เพราะจะมีทางเลือกมากขึ้น คุณภาพการบริการดีขึ้น สวนภาคการผลิตจะไดรับประโยชน
จากตนทุนสินเชื่อและคาบริการที่ลดลง
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงจากการชะลอทาที เปนการเจรจาโดยมีกรอบระยะเวลาที่จะสรุปการ
เจรจา ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนทาทีของหนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองอาศัยเวลา
- การเจรจามีหลายกรอบในเวลาเดียวกัน ในขณะทีเ่ จาหนาที่มีจํานวนจํากัด
- หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ (กรมการประกันภัย) สังกัดตางกระทรวงกัน ทําใหมีขั้นตอนการพิจารณาทาที
ที่ลาชา
- สศค. หนวยงานที่เกีย่ วของอื่นๆ รวมทั้งหัวหนาคณะเจรจาคณะใหญ มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร จึง
ขาดความตอเนื่องในการประสานงานและการถายทอดความรู
ขอเสนอแนะ
- ตองการการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากผูบริหารระดับสูงที่สอดคลองและตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดทาทีในการเจรจาแตละครัง้
- ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานความตกลงระหวางประเทศ และดานกฎหมาย มา
สนับสนุนการทํางานเพิ่มมากขึ้น
(3.3.8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเจรจาความตกลงบริการดานการเงิน ภายใตความตกลงเขตการคาเสรีไทย-เอฟตา
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สศค. รวมในคณะเจรจากลุมเปดเสรีการคาบริการ ในป 2548 ไดเจรจากับเอฟตาไปจํานวน
1 ครั้ง ไดแกการเจรจาในรอบที่ 1 และมีการเจรจารอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2549 ผลการเจรจาทําใหทั้งฝายไทย
และเอฟตา มีความเขาใจในสถานะและเงื่อนไขของระบบการเงินภายในประเทศมากยิ่งขึ้น
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีความคืบหนาในระดับที่นาพอใจ
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ขาดบุคลากรดําเนินการศึกษาและวิเคราะหในเชิงลึก เกี่ยวกับผลกระทบของการเปดเสรีบริการดาน
การเงินกับกลุมเอฟตา
- การเจรจาในกรอบไทย-สหรัฐฯ มีความเขมขนมากขึน้ และสหรัฐฯ เปนคูเจรจาทีอ่ าจสงผลกระทบ
ตอไทยมากกวากลุมเอฟตา ทําใหคณะทํางานใหความสนใจกับกรอบไทย-สหรัฐฯ มากกวา
ขอเสนอแนะ
- ตองการการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากผูบริหารระดับสูงที่สอดคลองและตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดทาทีในการเจรจาแตละครัง้
- ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานความตกลงระหวางประเทศ และดานกฎหมาย มา
สนับสนุนการทํางานเพิ่มมากขึ้น (ปจจุบันสวนความรวมมือทางการเงินฯ มีขาราชการ 3 คน มีภารกิจการเจรจา
เปดเสรีบริการดานการเงินไทย-สหรัฐฯ ไทย-เอฟตา กรอบอาเซียน รวมทั้งระหวางอาเซียนกับประเทศอื่นๆ ไดแก
จีน อินเดีย เกาหลี และ CER)
(3.3.9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2548
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2548 มีผลใชบังคับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบานทําใหเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ดานการคา การทองเที่ยว และการลงทุนของประเทศมากยิ่งขึ้น
(3.3.10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการเขาเปนภาคีอนุสัญญาเกียวโต (Revised Kyoto Convention)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
พิธีการศุลกากรมีความเรียบงาย ไมซ้ําซอน สอดคลองกับมาตรฐานสากล ชวยอํานวยความสะดวกทาง
การคาและลดคนทุนใหแกผปู ระกอบการ
(3.3.11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการเผยแพรขอมูลกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทางสื่ออินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจัดทําขอมูลเกี่ยวกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเผยแพรทางสื่ออินทราเน็ตและอินเทอรเน็ต
ไดตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปนแหลงขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมทั้งเปนแหลงการเรียนรูเรื่องกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสําหรับสาธารณชน
ชื่อประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ลําดับที่ 4 การปรับระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ทันสมัย และความโปรงใสในการทํางาน
(4.1) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 การเปนองคกรการเรียนรู
(4.1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ เชน
- โครงการนักบริหารระดับสูง
- โครงการนักบริหารระดับกลาง
- โครงการนักบริหารระดับตน
- โครงการพัฒนาบุคลากรของกรมตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการ
- โครงการสงเสริมความรูดานวิชาการใหแกบุคคลภายนอก
หนวยงานรับผิดชอบ
หนวยงานภายในกระทรวงการคลัง
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
จํานวนผูเขารับการอบรมที่จบหลักสูตร
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บุคลากรมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรในการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ
(4.1.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสนับสนุนใหมีระบบกํากับดูแลรายสาขา
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
องคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา
- กระทรวงพลังงาน ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา
- ราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการไฟฟา อยูระหวางกระทรวงพลังงานนําเสนอราง พ.ร.บ. ตอ
คณะรัฐมนตรี
องคกรกํากับดูแลกิจการน้ําประปา
- กระทรวงมหาดไทย ไดนําเสนอราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการน้ําตอคณะรัฐมนตรีแลว
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ภาครัฐใหความสําคัญในการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา เพื่อแบงแยกหนาที่ในดานการ
กําหนดนโยบายและการกํากับดูแลออกจากกันใหมีความชัดเจน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2546 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เรื่องการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและการจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแล โดยเห็นชอบในหลักการใหมีการจัดตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา และตอมาเมื่อวันที่
9 มีนาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล สําหรับรัฐวิสาหกิจในกิจการดาน
สาธารณูปโภคและผูกขาด ใหกระทรวงทีร่ ับผิดชอบเรงจัดตั้งองคกรกํากับดูแล โดยใหกระทรวงการคลัง
ประสานงานกับกระทรวงทีด่ ูแลรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และหากมีความจําเปนใหยกรางกฎหมายรองรับดวย
กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุนทั้งหมดในกิจการไฟฟาทั้งสามแหง ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จึงไดเรงดําเนินการใหมีการจัดตั้ง
องคกรกํากับดูแลกอนที่จะมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจในกิจการไฟฟาเปนบริษัทมหาชน โดยการประสานงาน
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และกําหนดกรอบหลักเกณฑรวมกับกระทรวงพลังงานในฐานะกระทรวงที่กําหนดนโยบายดานกิจการพลังงาน
ของประเทศ โดยแบงการดําเนินการออกเปน 2 ชวง ไดแก
การกํากับดูแลในชวงเปลี่ยนผาน
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา
จํานวน 7 ราย โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา พ.ศ.
2548 มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เปนประธานกรรมการ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลอัตราคาบริการ มาตรการสงเสริมการ
แขงขันและปองกันการใชอาํ นาจผูกขาดในทางมิชอบ กําหนดวิธีการและกํากับการแขงขันการกอสรางโรงไฟฟา
ใหม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการไฟฟา รวมถึงการกํากับดูแลมาตรฐานทางวิชาการและความ
ปลอดภัยของการประกอบกิจการไฟฟา โดยมีผลตั้งแตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนไป และมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้น 3 คณะ ประกอบดวย
 คณะอนุกรรมการกํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ
 คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา
 คณะอนุกรรมการพิจารณาระเบียบการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
การกํากับดูแลในระยะยาว
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ 3/2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547 แตงตั้ง
คณะกรรมการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟา โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน และมี
ผูแทนกระทรวงการคลังเขารวมเปนคณะกรรมการ ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟา เพื่อ
จัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟา
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ปจจัยกําหนดความสําเร็จขึ้นอยูกับกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจในกิจการไฟฟาทั้งสามแหง
ไดแก กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงการคลังเปนเพียงหนวยงานสนับสนุน
ขอเสนอแนะ
- เพื่อใหการดําเนินนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจประสบความสําเร็จ สคร. และรัฐวิสาหกิจควร
รวมมือกัน เพือ่ สรางความรู ความเขาใจที่ถกู ตองใหแกประชาชนโดยใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธที่เหมาะสม
ทั้งนี้ เพื่อลดกระแสการตอตานและกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจตอไป
- ควรเรงใหมกี ารนําเสนอรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟาเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของรัฐสภา เพือ่ ใหกฎหมายมีผลบังคับใชโดยเร็ว อันจะสงผลดีตอนโยบายการจัดหาพลังงานของประเทศ และทํา
ใหทําใหการกํากับดูแลในกิจการไฟฟามีประสิทธิผลสูงสุดในระยะยาว โดยมีองคกรกํากับดูแลเปนหนวยงานหลัก
ในการปกปองผลประโยชนของผูบริโภค สงเสริมการแขงขันในกิจการไฟฟา และผลักดันใหการประกอบกิจการ
ไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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(4.2) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2 การใช ICT เปนกลไกในการขับเคลื่อน
(4.2.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการปรับปรุงระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจ หรือโครงการ EMIS II
(Economic Management Information System II)
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ลาชากวาแผนเนื่องจากตองประกวดราคาครั้งที่ 3 จึงจะไดบริษัทผูชนะการประกวดราคา
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ลาชากวาแผน
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การมีสวนรวมในเรื่องการแสดงและจัดเก็บขอมูล
ขอเสนอแนะ
จัดฝกอบรมเพิม่ เติม
(4.2.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการระบบการรับ-สงขอมูลขาวสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานทางระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ไดตรงตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การรับ - สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายในสํานักงานฯ ไดตรงตามเปาหมาย แตยังมีปญหาการอาน
ภาษาไทยสําหรับการรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภายนอกบางหนวยงาน
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การใชงานสําเร็จแลว สามารถใชงานไดดี
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(4.2.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการระบบฐานขอมูลดานการออมและการลงทุน และการเผยแพรขาวสารและองคความรูดาน
การออมและการลงทุน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- ขอมูลสถิติดานการออมและการลงทุนทีม่ ีการรวบรวมและจัดเก็บอยูใ นรูปของฐานขอมูล (Data
Base) และมีการดําเนินการปรับปรุง (Update) ขอมูลตามชวงเวลา
- รายงานสรุปภาวการณซื้อขายหลักทรัพยและตราสารหนี้ และรายงานการสรุปสถานะกองทุน
สวัสดิการเพื่อการชราภาพ
- บทความและองคความรูดา นการออมและการลงทุนอืน่ ๆ ไดแก บทความดานการเงิน การออม และ
การลงทุน บทความทางวิชาการดานเศรษฐศาสตร และศัพทที่นารูเกีย่ วกับการเงิน การออม และการลงทุน
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เปนประโยชนในการวิเคราะหประกอบการวางแผนการตัดสินใจดําเนินนโยบายและปรับปรุงแกไข
นโยบายทางดานการออมและการลงทุนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูใ นปจจุบัน และใชเปนชองทางใน
การเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูดานการออมและการลงทุนตอสาธารณชน เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกันระหวางภาครัฐและเอกชน
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ขอมูลจากแหลงขอมูลลาชา และจํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการติดตามและ update ขอมูลใน
ฐานขอมูลมีคอนขางจํากัด
ขอเสนอแนะ
ควรจัดแบงกลุม ของขอมูลใหมีผูรับผิดชอบในการติดตามและ update มากขึ้น
(4.2.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การประชาสัมพันธเชิงรุก
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดเปาหมายในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังผานสื่อแขนงตาง ๆ ตามประเด็นขาวที่นําเสนอผาน
หนังสือพิมพและ Internet (ขาวแถลงและภาพขาว) จํานวน 1,850 ขาว ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สามารถดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมายทีก่ ําหนดไว คือ สามารถเผยแพรขาวผานสื่อแขนงตาง ๆ ไดทงั้ สิ้นจํานวน
3,777 ขาว
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ประชาชนไดรบั ความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภารกิจ/นโยบายของกระทรวงการคลัง ทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
(4.2.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดแผนพัฒนาระบบเครือขายวายุภักษโดยจัดทําระบบ
Intranet ของกระทรวงการคลังที่ใหบริการขอมูล การติดตอสื่อสารภายในกับทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารในเรื่องตาง ๆ ของกระทรวงการคลังและทุกกรม รวมทั้งใหบริการระบบงาน Online
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทัว่ ถึง ทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเขากับทุก
กรมทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าคทั่วประเทศ ซึ่งการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สามารถดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบเครือขายวายุภกั ษไดครบถวนเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาที่กําหนดโดยมีการทดสอบ
ระบบและใชงานจริงรวมทั้งไดมีการประเมินผลการใชงานของระบบอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาผลสําเร็จจากการ
ดําเนินงาน 2 สวน คือ แผนการพัฒนาระบบเครือขายวายุภกั ษ และจํานวนผูใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กระทรวงการคลัง
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กระทรวงการคลังมีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่ดี ระบบงานที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบของทุกกรม ชวยใหการปฏิบัติงานและการบริหารราชการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึน้
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- การวิเคราะหขอบเขตของงานและความครอบคลุมของขอมูล
- ผูบริหารใหการสนับสนุน
- ความมีสวนรวมของสวนราชการในสังกัด
- ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย
(4.2.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
จํานวนระบบ IT/บริการ d-service ที่พัฒนาขึ้นใหม
กรมสรรพากรไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใชเพื่อเปนกลไกสําคัญในการผลักพัน
องคกรใหเปนผูนําในการเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชพัฒนาองคกร โดยกรมสรรพากรไดกําหนดกิจกรรมหลักตาม
ยุทธศาสตรดังกลาวขึ้น เพื่อใหการพัฒนา IT ของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพากร
ผลผลิต- ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กรมสรรพากรไดกําหนดเปาหมายระบบ IT/บริการ e-service ที่พัฒนาขึ้นใหม จํานวน 6 ระบบ และ
ไดดําเนินการครบทุก 6 ระบบ ไดแก ระบบการยื่นคํารอง/คําขอเกี่ยวกับผูสอบบัญชีภาษีอากรทางอินเทอรเน็ต
ระบบบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-office) ระบบการคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.50 ที่มีภาษี
ชําระไวเกิน ระบบสนับสนุนการปฏิบัตงิ านสื่อเผยแพร (Version 1.0) ระบบงานคืนภาษีมูลคาเพิม่ กรณียนื่ แบบ
ค.10 และระบบขยายและปรับปรุงระบบงานสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
(4.2.7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลราคานําเขา
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บันทึกขอมูลราคาสินคาในกลุมเสี่ยงเขาสูระบบจํานวน 100 รายการ และบันทึกแฟมขอมูลราคาสินคา
กลุมเสี่ยงเขาสูระบบจํานวน 10 แฟม สําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีฐานขอมูลราคานําเขา ซึ่งสามารถใชขอมูลดังกลาวเปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
ศุลกากรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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(4.2.8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Migration)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถพัฒนาระบบงานเพิม่ ขึ้น จํานวน 3 ระบบ ตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ระบบงานมีความเรียบงาย สะดวก รวดเร็ว ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดเอกสารตางๆ รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงงานกับหนวยงานตางๆภายในกรมได
(4.2.9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทําแผนแมบท ICT กรมศุลกากร ป 2550 - 2552
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ดําเนินการ จัดทําแผนแมบท ICT กรมศุลกากร ป 2550 – 2552 สําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ใชเปนกรอบแนวทางการขยายเครือขายคอมพิวเตอรของกรมศุลกากรเพื่อใหครอบคลุมหนวยงาน
ทั้งหมดในสวนกลางและสวนภูมภิ าค และชวยเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานคอมพิวเตอรใหมปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม
(4.2.10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีระบบงานการเงินการคลังที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสจํานวน 9 ระบบ ตามเปาหมาย

85

ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถทราบขอมูลทางดานการเงินการคลังไดรวดเร็วแบบ Real Time ชวยลดเอกสารดานการเงิน
การคลังใหหนวยงานที่เกีย่ วของ รวมทั้งชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการบันทึกขอมูลเพียงครั้งเดียว ขอมูลจะ
ถูกสงไปสูระบบตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
(4.2.11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารบุคคลเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส (HRMIS)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจัดทําแฟมประวัติบคุ คล (Employee Profile) ในฐานขอมูล HRMIS ไดรอยละ 80 ตาม
เปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถเรียกดูประวัติบุคลากรไดอยางรวดเร็ว ชวยใหการบริหารงานบุคลากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4.2.12) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสภายในสํานักงาน (e-Office)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
จัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดสําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การจัดเก็บและการรับ – สง เอกสารเปนหมวดหมูชดั เจน งายและสะดวกในการติดตามคนหา
ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการนําเทคโนโลยี มาใชในการบริหารจัดการ
(4.2.13) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร (EIS)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ไดสําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผูบริหารมีขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง ครบถวน สามารถใชประกอบการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย
หรือแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
(4.2.14) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาฐานขอมูลอัตราศุลกากร (Integrated Tariff Database)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินการไดรอยละ 40 ของการวางระบบงาน ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยใหมีฐานขอมูลที่รวบรวมไวอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดสะดวกและรวดเร็ว
(4.2.15) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการนําระบบ IT มาใชในการจัดเก็บอากรปากระวาง
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินการตามโครงการไดสําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การจัดเก็บอากรมีความรวดเร็ว ชวยอํานวยความสะดวกทางการคาและการทองเทีย่ ว
(4.2.16) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพิธีการศุลกากรนําเขาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Import)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจัดทํา Business Process ไดสําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีระบบพิธีการศุลกากรนําเขาที่มีประสิทธิภาพ และมีขอ มูลสินคานําเขาถูกตองครบถวนสมบูรณ
(4.2.17) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพิธกี ารสงออกทางเรือแบบเบ็ดเสร็จดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ระเบียบพิธีการสงออกมีความเรียบงาย สะดวกรวดเร็ว และโปรงใส
(4.2.18) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพิธกี ารศุลกากรสงออกทางอากาศยานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
พิธกี ารสงออกมีความเรียบงาย สะดวก รวดเร็ว และโปรงใส ชวยสนับสนุนความสามารถในการ
แขงขันแกผูประกอบการสงออก
(4.2.19) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการหนึง่ วันทันใจ (One Day Clearance)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
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สามารถใหบริการบริการศุลกากรเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 31/2 ชั่วโมง ตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การเคลื่อนยายสินคาเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ชวยลดตนทุนใหแกผูประกอบการ
(4.2.20) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดตัง้ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ตามแนวชายแดน
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ ดานศุลกากรชายแดนได 6 ดาน ตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยอํานวยความสะดวกทางการคาและการทองเที่ยว ณ ดานศุลกากรชายแดน
(4.2.21) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาเขตปลอดอากรใหเปนเขตปลอดอากรอิเล็กทรอนิกส (e-Free Zone)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีจํานวนเขตปลอดอากรที่เขารวมโครงการตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทั้งผูประกอบการและเจาหนาที่
(4.2.22) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการนําระบบพิธีการศุลกากรไรเอกสาร (Paperless) มาใชในคลังสินคาทัณฑบน (e-Warehousing)
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีบริษัทเขารวมโครงการนํารอง 4 บริษัท ตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยอํานวยความสะดวกและลดตนทุนใหแกผูประกอบการ
(4.2.23) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการผานพิธีการศุลกากรในระบบ Single Window ภายใตกรอบความรวมมือ GMS
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกาการ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีจํานวนดานศุลกากร ที่ใชระบบจํานวน 2 ดาน ตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยอํานวยความสะดวกในการผานพิธีการศุลกากร ซึ่งสอดคลองกับความตกลงวาดวยการขนสงขาม
พรมแดนในอนุภาคลุมแมนา้ํ โขง
(4.2.24) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการกระจายการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ไปยังสํานักงานภูมภิ าค โดยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สามารถจัดทําโครงการไดสําเร็จรอยละ รอยละ 80 ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การคืนอากรมีความสะดวก รวดเร็ว และชวยเสริมสภาพคลองใหแกผปู ระกอบการ
(4.2.25) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการควบคุมทางศุลกากร
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมศุลกากร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติโครงการตอกระทรวงการคลัง
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีระบบควบคุมทางศุลกากรดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพือ่ ปกปองความปลอดภัยใหแกสังคมและ
ประชาชน
(4.2.26) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สคร. ไดดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อมาดําเนินโครงการประชาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
ในนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประจําป 2548 ซึ่งที่ปรึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
ลําดับที่
กิจกรรม
ผลที่ไดรับ
1. การวางแผน ผลิตและจัดสรรสื่อ
1. เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง และภาพลักษณที่
ประชาสัมพันธทุกประเภท ไดแก สื่อ
ดี ของการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
สิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ แผนพับ 2. ลดกระแสการตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
จุลสาร และโปสเตอร
3. เพิ่มการรับรูใหกับประชาชนในวงกวางถึง
ผลงานและกิจกรรมของ สคร. ที่ผานมา
2. การประเมินผลทัศนคติของ
เพื่อใหผูบริหาร สคร. ไดทราบวา ประชาชน
กลุมเปาหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ และ ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความรู ความ
ผลงานของ สคร.
เขาใจ และมีทศั นคติอยางไร ตอ สคร. และนโยบาย
การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ลําดับที่
กิจกรรม
ผลที่ไดรับ
3. ปรับปรุง Website ของ สคร.
เพื่อใชเปนสื่อในการเผยแพรผลงานของ สคร. ตอ
www.sepo.go.th
ประชาชน
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ เชน การจัด
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางรัฐวิสาหกิจ
งาน “คุยสบายๆ กับ สคร.” โดยเชิญ
และ สคร. รวมทั้งจะไดพูดคุยหารือถึงประเด็น
ผูบริหารที่ไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน ปญหา และแนวทางการดําเนินงานรวมกันตอไป
และผูบริหารที่อยูในกลุมพลิกฟน เพื่อ ในอนาคต
พบหารือกับ ผูบ ริหารของ สคร.
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผูบริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และสื่อมวลชน มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
สคร. และนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจอยางถูกตอง
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- นโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก และเปนนโยบายที่
มีความละเอียดออน โดยเฉพาะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค การสรางความเขาใจใหแกผูมี
สวนไดสว นเสียทุกกลุมจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
- งบประมาณในการประชาสัมพันธมีจํากัด
ขอเสนอแนะ
- การสรางความรูความเขาใจอยางตอเนื่องในทุกสื่อ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางแทจริง
- การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน ประชาชน โดยใชเครื่องมือทางการ
ประชาสัมพันธที่เหมาะสม
(4.2.27) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- การติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง รวมทั้งติดตั้งระบบเครือขายภายใน เพือ่ อํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร สคร.
- การพัฒนาระบบฐานขอมูลรัฐวิสาหกิจ อยูในขั้นตอนการทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมสําหรับ
กรอกแบบฟอรมและออกรายงานผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
- การพัฒนาระบบฐานขอมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ อยูระหวางจัดทําฐานขอมูล
- ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (E-Office) จํานวน 3 ระบบ ซึ่งทาง สคร. เริ่มใชระบบการลา และระบบ
การจองหองประชุมแลว และปจจุบนั กําลังพัฒนาระบบการจองรถ
- ระบบขอมูลขาวสารภายใน สคร. ไดนําขอมูลเขาสูระบบ E-filing ซึ่งทําใหทุกคนใน สคร. สามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารได
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- ขาราชการและลูกจางภายใน สคร. สามารถใชระบบกลางตาง ๆ ไดจากคอมพิวเตอรตงั้ โตะของตนเอง
- สคร. มีระบบจัดเก็บขอมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และสามารถจัดทํารายงานไดเปนปจจุบัน
- ขาราชการและลูกจางสามารถลาราชการและจองหองประชุมไดจากคอมพิวเตอรของตัวเองซึ่ง
สามารถลดปริมาณกระดาษ และเวลาในการดําเนินการได
- ขาราชการและลูกจางสามารถคนหาขอมูลยอนหลัง โดยไมตองติดตามจากเจาของเรื่องซึ่งทําให
สะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจมีความหลากหลาย ทําใหการจัดทํารูปแบบ
ฐานขอมูลมีความยุงยาก
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส
- ความลาชาในการจัดจางทีป่ รึกษาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.
- รัฐวิสาหกิจ และสวนราชการแตละแหงมีระบบการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน ทําใหการเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงานเกิดความลาชา
- งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะ
- สคร. ควรมีเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ชวยในการวิเคราะห ที่จะสามารถอํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริหารและนักวิเคราะหเพื่อเพิ่มมุมมองในการวิเคราะหในดานตาง ๆ
(4.2.28) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สบน. ไดปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในระบบ
ตาง ๆ ดังนี้
พัฒนาระบบงาน CS-DRMS (Common Wealth Secretariat – Debt Recording Management System)
จาก Version 7.2 เปน Version 2000+
ระบบฐานขอมูล CS-DRMS 2000+ ของ สบน. เปนระบบที่ใชสําหรับการรวบรวมขอมูล
หนี้สาธารณะ โดยจัดทําเปนฐานขอมูล มีการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหสามารถติดตามวิเคราะห
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สถานการณหนี้สาธารณะในมิติตางๆ และใชเปนฐานขอมูลหลักในการนําไป Integrate กับ Application อื่น
เชน Risk Model, Credit Scoring และระบบงานติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการเงินกูจาก
ตางประเทศ (Oversight Support Unit : OSU ซึ่งปรากฏอยูใน Website ของ สบน. www.osu.pdmo.mof.go.th)
เพื่อสนับสนุนงานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก สบน. โดยในสวนภายใน สบน. ไดใชขอ มูลหนี้
สาธารณะที่จัดเก็บในระบบ CS-DRMS 2000+ ซึ่งถือเปนขอมูลหลักเชื่อมไปสูโปรแกรมประยุกตภายใน สบน.
เชน โปรแกรมประยุกตภายในโครงการบริหารความเสีย่ ง เพื่อใหเจาหนาที่นําขอมูลดังกลาวไปประยุกตใชและ
ประกอบการตัดสินใจในการทํางาน สําหรับในสวนภายนอก สบน. ไดมีการสงขอมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
ใหธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงาน GFMIS ในการดําเนินนโยบายการเงิน
และการคลังของประเทศในภาพรวม นอกจากนั้นยังมีการรายงานขอมูลหนี้สาธารณะตอหนวยงานทั้งในและ
นอกประเทศ เชน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน
และบริษัทวิเคราะหเครดิต เปนตน
ระบบงานบริหารความเสี่ยง (Risk Model)
เปนระบบที่ใชในการประเมินความเสี่ยงบน Portfolio ของ สบน. และใชในการจําลองสถานการณ
เพื่อกําหนดแผนและกลยุทธในการบริหารและจัดการหนีส้ าธารณะของประเทศ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สบน. ไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการเงินโดยเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลหนี้สาธารณะ CS-DRMS
Version 7.2 และนําเสนอรายงานตนทุนและความเสี่ยงรายไตรมาส (Cost & Risk Quarterly Report) พรอมกับ
ทดสอบความออนไหว (Sensibility) ของหนี้ที่ไดผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ เพื่อประโยชนในการกําหนด Strategic Plan และ Key Indicators ในการบริหารและจัดการหนี้
สําหรับป 2549 ตอไป
ระบบบริหารความเสี่ยงทางเครดิต (Credit Risk Management / Credit Scoring)
เปนระบบที่ใชในการบริหารและประเมินความเสี่ยงของภาระหนี้ที่กระทรวงการคลังไดผูกพันโดย
การค้ําประกัน และ/หรือใหกูตอแกรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินภาครัฐ และองคกรของรัฐ โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 สบน. ไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการเงินโดยเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลหนี้สาธารณะ
CS-DRMS Version 7.2 และมี Web-Based Application เพื่อจัดเก็บขอมูลทางการเงินของหนวยงานที่
กระทรวงการคลังไดค้ําประกันและใหกูตอ เพื่อรองรับการประเมิน Credit Risk ซึ่งไดเริ่มทดลองการใชงานของ
ระบบดังกลาว และคาดวาจะตองใชเวลาประมาณ 6 – 12 เดือน ในการทดสอบและ Input ขอมูลทางการเงินของ
หนวยงานตาง ๆ เขาสูระบบเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณตอไป
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ระบบ LP-MIS
สบน. ใชระบบประมวลผลและติดตามโครงการเงินกู (Loan Portfolio Management Information
System : LP-MIS) ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลผาน Website เพื่อดําเนินการติดตาม เรงรัด และประเมินผลความ
คืบหนาในการดําเนินงานและการเบิกจายเงินกูโครงการที่ใชเงินกูต างประเทศของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจให
แลวเสร็จตามแผนงานและเปาหมายทีก่ ําหนด รวมทั้งการแกไขปญหาและอุปสรรคที่พึงมี โดย
• ในปงบประมาณ 2548 มีโครงการเงินกูจ ากตางประเทศทีอ่ ยูระหวางดําเนินโครงการจํานวน 18
โครงการ (24 สัญญา) วงเงินผูกพันทั้งหมดจํานวน 3,508.36 ลานเหรียญสหรัฐ เปนโครงการของสวนราชการ 11
โครงการ (11 สัญญา) วงเงินผูกพันจํานวน 563.51 ลานเหรียญสหรัฐ โครงการของรัฐวิสาหกิจ 7 โครงการ (13
สัญญา) วงเงินผูกพันจํานวน 2,944.85 ลานเหรียญสหรัฐ และมีวงเงินกูผ ูกพันคงเหลือที่จะเบิกจายตอไปจนถึง
ปงบประมาณ 2553 จํานวน 1,027.37 ลานเหรียญสหรัฐ
• ขณะนี้ สบน. ไดดําเนินการวาจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ LP-MIS ใหครอบคลุมการติดตาม
โครงการที่ใชเงินกูในประเทศ รวมทั้งดําเนินการเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล GFMIS ในการติดตามโครงการที่ใช
จายจากเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อใหเปนระบบฐานขอมูลที่สามารถรายงานสถานะของโครงการที่ใชเงินกูใ น
ประเทศ เงินกูต างประเทศ เงินงบประมาณแผนดิน รวมทัง้ โครงการMegaprojectsไดอยางรวดเร็วและถูกตองตอไป
ระบบ e-personnel
เปนระบบงานที่ใชในงานบันทึกขอมูลบุคลากรของ สบน. โดยไดมีการนําระบบ DPIS Version 3.0
ซึ่งเปนระบบบริหารงานบุคคลที่จัดทําและปรับปรุงโดยสํานักงาน ก.พ. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สบน. ได
ปรับปรุงขอมูลของบุคลากรใหเปนปจจุบนั ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน การเลื่อนระดับ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การบรรจุและแตงตั้งขาราชการ การโอนหรือยายขาราชการ และการลาออกของขาราชการ โดยระบบ
ดังกลาวจะ Online กับสํานักงาน ก.พ. ทําใหการตรวจสอบฐานขอมูลกับสํานักงาน ก.พ. เปนไปดวยความรวดเร็ว
และประหยัดเวลา แตเนื่องจากตามระเบียบของสํานักงาน ก.พ. สบน. ยังตองลงประวัติตาง ๆ ของขาราชการใน
แฟมประวัติ ก.พ. 7 ซึ่งเปนการทํางานบนกระดาษเพื่อเปนหลักฐานควบคูไปกับระบบ DPIS จึงยังไมเกิดการ
ประหยัดในการใชกระดาษ
ระบบงานคลังขอมูลหนี้สาธารณะ (Data Warehouse)
เปนระบบที่ใชเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารหนี้สาธารณะ เปนระบบคลังขอมูลกลางและระบบ
สารสนเทศสําหรับผูบริหารโดยการสรางความเชื่อมโยงระหวางคลังขอมูลกลางเขากับระบบ IT ตาง ๆ ที่มีอยูทั้ง
ภายใน สบน. และกับระบบ GFMIS ซึ่งจะชวยสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจในระดับนโยบาย ซึ่งได
เตรียมการของบประมาณเพือ่ ใหสามารถดําเนินการตอไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
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ระบบงาน GFMIS-TR
เปนการนําระบบ Treasury มาพัฒนาใชรว มกับระบบ GFMIS เพื่อประโยชนในการบริหารเงินสดรับ
จายของรัฐบาล (Cash Management) พรอมกับสรางระบบรองรับเพื่อดึงขอมูลที่เกี่ยวของจากระบบ GFMIS เดิม
และจากระบบฐานขอมูล CS-DRMS ของ สบน. เพื่อใหมีการใชประโยชนจาก IT ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเปนเครื่องมือในการชวยใหการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในแงความถูกตอง
แมนยํา และทันการณ รวมทั้งการสรางความเชื่อมโยงในการทํางาน และในการใหบริการและเผยแพรขอมูลแบบ
Online และ Real time ซึ่งไดประสานงานกับ สํานักงาน GFMIS ในการเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินการ
ในปงบประมาณ 2549 ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้าํ ซอน ลดกระดาษ และลดเวลาในการทํางาน
ระบบงานจัดระเบียบขอมูล (Online Librarian)
สบน. ไดจัดทําระบบสารบรรณ และมีการจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนความรูจากประสบการณ
การทํางาน และการฝกอบรมสัมมนา/ดูงานของบุคลากรไวในเครือขาย Intranet สบน. ไดลงนามในสัญญาจาง
บริษัท แมกซ เซฟวิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 เพือ่ ใหเปนที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ภายใตโครงการผูจัดระเบียบขอมูล (Online Librarian) โดยมีกําหนดสงมอบงานทั้งหมดภายใน
เดือนกุมภาพันธ 2549 และบริษัทฯ จะทําการดูแลตอไปอีก 1 ป เพื่อใหการใชงานระบบเปนไปอยางราบรื่น ซึ่งจะ
ทําให สบน. มีระบบสํานักงานที่เปนอิเล็กทรอนิกส (E-Office) มากขึ้น
(4.2.29) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต
ผลผลิต – ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
(4.2.30) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดการระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
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(4.2.31) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมธนารักษ
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
(4.3) แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3 การปรับเนนประสิทธิภาพ โปรงใส ปราศจากคอรรัปชัน
(4.3.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนพัฒนาองคกรในระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551) ของทุกกรมในกระทรวงการคลัง
หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกหนวยงานในกระทรวงการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
จัดทําแผนพัฒนาองคกรในระยะ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) เสร็จเรียบรอยตามที่ไดรับมอบหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กระทรวงการคลังเปนองคกรหลักที่มีความเชี่ยวชาญดานการคลังและระบบการเงิน เปนที่ยอมรับทั้ง
ภายในและนอกประเทศ อีกทั้งยังเปนคลังสมองดานเศรษฐกิจการคลังการเงินของประเทศ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- การปรับเปลี่ยนนโยบายของผูบริหาร
- ไมไดรับการอนุมัติเงินงบประมาณ
(4.3.2) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การปรับปรุงโครงสรางหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ไดโครงสรางหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีความคืบหนาโดยเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 80
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
โครงสรางหนวยงานระดับกรมใหม ที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินภารกิจตามนโยบาย
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การปรับเปลี่ยนนโยบายในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการการแบงสวนราชการระดับกรม ของสํานักงาน ก.พ.ร.
ขอเสนอแนะ
ควรมอบอํานาจในการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการใหกรมดําเนินการได โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. ควรกํากับดูแลเฉพาะผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเทานั้น
(4.3.3) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
กระทรวงการคลังสัญจร
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สรางความเขาใจในกรอบความคิด วิสัยทัศน และแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงการคลังแก
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
เกิดการบูรณาการการทํางานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
ทั้งสวนกลางและสวนภูมภิ าค รวมทั้งเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนทัว่ ประเทศ
(4.3.4) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM)
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล RBM รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป ตามปปฏิทิน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม
2544 – เดือนกันยายน 2548 ซึ่งผลที่ไดเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- องคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการอยาง
สม่ําเสมอตลอดทั้งป ทําใหสามารถนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
- มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติงานตางๆ ของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติได
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมของโครงการ
- นําผลสํารวจความพึงพอใจ มาเปนเครื่องมือในการปรับปรุงงานบริการที่เกี่ยวของ
- ไดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลปฏิบัติงานภายในองคกร
- บุคลากรทุกคนในองคกรสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงาน
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขยายระบบ RBM ที่ใช KPIs วัดองคกรเพียงระดับ Outputs ใหไปถึงระดับ Outcomes และ Impacts
(4.3.5) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางและทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน และมีตวั ชี้วดั ที่ตองปฏิบัติ
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนไปตามกรอบเวลาที่กาํ หนด
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- ทําให สศค.ไดรับการพัฒนาอยางสมดุลทั้ง 4 มิติ ตาม Balance Scored Card
- เปนสวนหนึง่ ที่ทําใหเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง ยั่งยืน และเติบโตอยางตอเนื่อง
- ผลักดันใหกระทรวงการคลังเปนกระทรวงหลักในการสรางความยั่งยืนแกระบบเศรษฐกิจและสังคม
และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
(4.3.6) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การติดตามผลงานของกระทรวงการคลัง กลุมภารกิจและกรม
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
รายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง กลุมภารกิจและกรม เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง เปนรายไตรมาส ตั้งแตตุลาคม 2547 – กันยายน 2548
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- การวิเคราะหประเมินผลงานขององคกร เปนเครื่องมือของผูบริหารที่จะผลักดันใหองคกรมีการ
ทํางานในเชิงรุก
- การติดตามประเมินผลอยางใกลชิด ทําใหผูบริหารรับรูปญหา และสามารถแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- หนวยงานรายงานผลงานไมตรงตามกําหนดเวลา
(4.3.7) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการศูนยประสานงานราชการใสสะอาด
หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกหนวยงานภายในกระทรวงการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ไดจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- กระทรวงการคลังเปนองคกรที่มีวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
- กระทรวงการคลังเปนหนวยงานที่จริงจังในการใชมาตรการลดการทุจริต คอรรัปชัน
(4.3.8) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกหนวยงานภายในกระทรวงการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีการจัดทําแผนควบคุมภายในเปนประจําทุกป พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการตามแผน
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การกํากับดูแลที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะทําใหความผิดพลาดในการดําเนินงาน
ของหนวยงานมีนอยลง การบริหารหรือการจัดการของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติ
โดยรวม
(4.3.9) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รางพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ....
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมที่ดนิ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจบานจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และหอการคาไทย
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีกฎหมายที่คุมครองทั้งผูประกอบการและผูบริโภคโดยใหความเปนธรรมทั้งสองฝาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สงเสริมการดําเนินธุรกิจใหมคี วามโปรงใสโดยปกปองผูท ี่เกี่ยวของทั้งผูซื้อผูขายใหไดรับความ
เปนธรรมจากการดําเนินธุรกรรมซื้อขายทรัพยสินที่ตองมีระยะเวลาในการสงมอบ และชวยยกมาตรฐานของ
ผูประกอบการพัฒนาที่อยูอาศัยใหมจี รรยาบรรณในการดําเนินการ สามารถขจัดกลุมผูประกอบการที่อยูอาศัยที่ไม
มีคุณภาพออกไปจากระบบ
(4.3.10) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
การกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดจํานวนหนวยงานในเขตพื้นที่ที่ไดรับการตรวจติดตามโดยผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไวจํานวน 360 หนวย ซึ่งผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 สามารถตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในพื้นที่เปาหมายไดทั้งสิ้นจํานวน
677 หนวย ซึง่ สูงกวาเปาหมายที่กําหนด
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพทีเ่ ขมแข็ง และมีการใชทรัพยากรอยาง
สมประโยชนของทางราชการ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
ขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานในสังกัด และหนวยงานภายนอก เพื่อใช
ประกอบการตรวจราชการ มีความลาชาไมทันตอเหตุการณ
(4.3.11) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีกฎหมายที่อยูระหวางการยกรางและแกไข 4 ฉบับไดแก
- รางพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ พ.ศ. .... อยูระหวางปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
- รางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....เพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ซึ่งอยูระหวางยกราง
- การแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.2518 ขณะนี้อยูใ นขั้นตอนของการพิจารณาของวุฒสิ ภา
ยกเลิกระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2520 และจัดทํารางระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมือ่
วันที่ 31 ต.ค. 2548
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- รัฐวิสาหกิจมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถและความ
เปนมืออาชีพ
- รัฐวิสาหกิจมีกรรมการที่มีความโปรงใส มีอิสระและมีความรูความสามารถ ตลอดจนความเปนมืออาชีพ
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
- ปญหาในการดําเนินการในขั้นตอนของการรับฟงความคิดเห็นจากผูม ีสวนไดสว นเสียหรือผูอยู
ภายใตบังคับกฎหมาย (Focus group) ซึ่งไมไดรับความรวมมือจากบางหนวยงานหรือขอมูลไมเปนประโยชน
เทาที่ควร
- มีการเปลี่ยนนโยบายในหลักการบางประการบอยครั้งทําใหเกิดความลาชาในการรางกฎหมาย
ขอเสนอแนะ
ควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสว นไดสวนเสียใหครอบคลุมทุกกลุมเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ตรงกัน และเพื่อใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการรางกฎหมายใหเหมาะสมรัดกุม และสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
(4.3.12) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการสรางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- เว็บไซตสําหรับเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ
- โปรแกรมสําหรับหนวยงานภาครัฐแลวเสร็จ
- โปรแกรมสําหรับศูนยขอ มูลการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ
- โปรแกรมติดตามผลการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จ
- โปรแกรมการลงทะเบียนของผูสนใจขอมูลการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จและมีการใชงานอยางเปน
รูปธรรม
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- มีศูนยรวมขอมูลการจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน
- สามารถวิเคราะหและรายงานผลภาพรวมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- สรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
การไดรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
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(4.3.13) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพและตรวจสอบภายใน
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- หนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการนํารองมีรูปแบบหรือแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการทํางานที่เหมาะสม
- การปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการนํารองมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
เนื่องจากในการดําเนินการเสริมสรางระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหกับหนวยงานนํารอง
จําเปนตองอาศัยความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยบุคลากรที่รับผิดชอบตองมีความเชี่ยวชาญ
และสามารถใหคําปรึกษา และขอแนะนําในการพัฒนางานตรวจสอบภายในของหนวยงานนํารองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แตบุคลากรสวนใหญมีความรูทางภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ
ขอเสนอแนะ
- ดําเนินการในลักษณะของความรวมมือระหวางกรมบัญชีกลางกับสมาคมหรือสถาบันการศึกษา หรือ
จัดใหมีผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนเปนที่ปรึกษาโครงการ
- สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรที่รับผิดชอบไดรับการพัฒนาในเรื่องการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน และเทคนิควิธีการในการเปนที่ปรึกษา
(4.3.14) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการปรับปรุงงานดานความรับผิดทางละเมิด
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สํานวนความรับผิดทางละเมิดที่ดําเนินการเสร็จ
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ชวยรักษาประโยชนของทางราชการและคุม ครองเจาหนาที่ของรัฐดานความรับผิดทางละเมิด
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
คณะอนุกรรมการยังไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ เนื่องจากตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการชุด
ใหญ อาจทําใหเกิดการเสนอแนะที่ลาชา
ขอเสนอแนะ
คณะอนุกรรมการมีอํานาจเบ็ดเสร็จ เพื่อใหการทํางานรวดเร็วมากขึ้น
(4.3.15) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บรรลุตามเปาหมาย
(4.3.16) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใน www.gprocurement.go.th
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง
ผลผลิต - ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
- พัฒนาเว็บไซตสําหรับเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
- พัฒนาโปรแกรมสําหรับหนวยงานภาครัฐและศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
- พัฒนาโปรแกรมติดตามผลการจัดซื้อจัดจาง
ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเว็บไซตและโปรแกรมการลงทะเบียนของผูสนใจ
ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
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สวนที่ 3 รายงานการเงินกระทรวงการคลังประจําป
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2548

กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

3
4
5
6

7
8
9
10
11

(ลานบาท)

126,807.61
1,445.19
31.67
1,150.82
265.10
4,141.78
133,842.17

45,386.43
1,029,545.50
2,507,003.96
2.90
121.44
786.59
3,582,846.82
3,716,688.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
รายไดรอการรับรูระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินกูระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะยาว
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
เงินกูระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

12
13

14

(ลานบาท)

13,772.74
3,341.30
9.98
2,721.83
118.25
0.95
33,554.34
309,926.53
1,979.80
365,425.72
1.11
2.99
36.73
604.13
1,551,152.49
15,728.59
1,567,526.04
1,932,951.76

สินทรัพยสุทธิ

1,783,737.23

สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพยสุทธิ

1,749,238.18
34,499.04
0.01
1,783,737.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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กระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ

(ลานบาท)

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
งบประมาณประจําและงบประมาณลงทุน
เงินกูของรัฐบาล
รวมรายไดจากรัฐบาล

190,870.66
5,916.35
196,787.01

รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

6,810.11
188.54
18,177.98
25,176.63
221,963.64

คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและคาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน

15

16
17

13,600.59
1,400.12
356.80
344.29
34,289.80
757.21
1,088.43
82,613.15
94,772.11
229,222.50
(7,258.86)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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กระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ

(ลานบาท)

รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย
รายการอื่นๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

1,480.34
(1,208.36)
271.98

รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ

(6,986.88)
(6,986.88)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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(รายละเอียดรายไดแผนดินที่จัดเก็บและนําสง)

กระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ
รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดิน-ภาษี
ภาษีทางตรง
ภาษีทางออม
ภาษีอื่น
รวมรายไดภาษี
รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายไดนอกจากภาษี
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
หัก รายไดแผนดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายไดแผนดินนําสงคลัง
รายไดแผนดินรอนําสง

18
19

(ลานบาท)

491,796.24
691,701.80
11,563.42
1,195,061.46

2,576.44
67,818.03
70,394.47
1,265,455.93
(83,067.32)
1,182,388.61
(1,140,661.05)
41,727.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขอจํากัดของงบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาและวัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินกูระยะสั้น
เงินกูระยะยาว
คาใชจายบุคลากร
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รายไดภาษีทางตรง
รายไดภาษีทางออม
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กระทรวงการคลัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ที่ กค 0410.2/ว66 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2549 เรื่องการจัดทํารายงานการเงินสําหรับป
งบประมาณ 2548
1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งรวมรายการทางบัญชีท่เี กิดขึ้นใน
หนวยงานระดับกรมภายใตสังกัดกระทรวงการคลัง 9 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง
การคลัง กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของรัฐบาล
ในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาล
ภายใตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของ
หนวยงานที่ใชเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานเอง ไมวารายการดังกลาวจะเปน
รายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่
หนวยงานในสวนกลาง และหนวยงานในสวนภูมิภาคภายใตสังกัด
1.4 การรับรูรายได
- รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายไดเงินนอกงบประมาณรับรูเมื่อเกิดรายได
- รายไดแผนดินรับรูเมื่อไดรับเงิน
รายไดแผนดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินดวยยอดสุทธิจากการจายคืนภาษีแลว
รายไดแผนดินแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใชจายจากกิจกรรมปกติของ
หนวยงานในงบรายไดและคาใชจาย
1.5 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน
1.6 เงินลงทุนระยะสั้น
แสดงในราคาทุน สวนใหญเปนเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป
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1.7 เงินลงทุนระยะยาว
แสดงตามวิธีสวนไดเสีย สวนใหญเปนเงินที่รัฐบาลนําไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาล
สามารถมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเหนือรัฐวิสาหกิจนั้น
1.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน สวนใหญเปนที่ดินราชพัสดุท่อี ยูในความดูแลของกรมธนารักษ
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ประกอบดวยอาคารที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ
และอาคารที่หนวยงานไมมีกรรมสิทธิแตไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน
- อุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณท่ไี ดมากอนป 2540 ไมนํามาบันทึกบัญชี แตบันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย
อุปกรณท่ไี ดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณท่ไี ดมาตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป
1.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
1.10 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมี
ตัวตนโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
15-40
ป
ครุภัณฑ
2-12
ป
โปรแกรมคอมพิวเตอร
2-15
ป
หมายเหตุท่ี 2 ขอจํากัดของงบการเงิน
การบันทึกรายการทางบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ.2548 หนวยงานบันทึกบัญชีและจัดทํา
งบการเงินในระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) และขอมูลที่
แสดงในงบการเงินมีขอจํากัดที่เปนสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
2.1 รายไดแผนดินประเภทภาษีที่แสดงในงบการเงิน มียอดต่ํากวารายไดแผนดินที่จัดเก็บไดจริง
เนื่องจากหนวยงานจัดเก็บรายได โดยเฉพาะกรมสรรพากร นําขอมูลรายไดเขาระบบ GFMIS ดวยวีธี
interface ซึ่งยังมีบางรายการไมสามารถจับคูบัญชีและบันทึกเขาระบบ GFMIS ได
2.2 รายการรายไดแผนดินที่จัดเก็บได และรายไดแผนดินนําสงคลังที่แสดงไวในงบการเงิน
ไมตรงตามขอเท็จจริง เชน กรมธนารักษมีเงินกําไรจากการทําเหรียญกษาปณ จํานวน 459.3 ลานบาท
และไดทําการเบิกหักผลักสงเขาเปนรายไดแผนดินแลว แตในระบบ GFMIS ไมไดแสดงยอดในรายได
แผนดินนําสงคลัง ทําใหการแสดงยอดรายไดแผนดินที่รอนําสงของกรมธนารักษ สูงเกินความเปนจริง
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2.3 รายไดจากรัฐบาล (รายไดจากเงินงบประมาณ) ที่แสดงในงบการเงินสูงเกินกวาความเปนจริง
เนื่องจากการทํารายการเบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ไมไดนํามาลดยอดรายไดเงิน
งบประมาณ แตนําไปแสดงเปนรายการนําสงรายไดแผนดิน ซึ่งนอกจากทําใหรายไดเงินงบประมาณ
สูงกวาความเปนจริงแลว ยังทําใหรายไดแผนดินนําสงคลังสูงกวาความเปนจริง และกระทบตอรายได
แผนดินรอนําสงคลังที่แสดงในหนางบการเงินดวย
2.4 รายการรายไดอื่นและคาใชจายอื่น ที่แสดงในงบการเงิน เกิดจากรายการรายไดระหวางกัน
และรายการคาใชจายระหวางกันที่ระบบ GFMIS สรางบัญชีใหโดยอัตโนมัติ เชน บัญชีรายไดระหวาง
หนวยงาน- หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน-ปรับ
เงินฝากคลัง บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอนเงินนอกงบประมาณใหกรมบัญชีกลาง
บัญชีคาใชจายระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง ซึ่งรายไดและคาใชจายระหวางกันดังกลาวเปน
รายการตรงขาม (reciprocal items) ที่ตองนํามาหักกลบกัน แตยอดจากระบบยังไมเทากันจึงยังไมนํามา
หักกลบรายการและแสดงเปนรายไดอ่นื และคาใชจายอื่นแยกกัน รายการรายไดอื่นและคาใชจายอื่น
จึงรวมยอดที่ไมเปนรายไดและคาใชจายจริงอยูเปนจํานวนมาก
2.5 รายการที่แสดงในงบการเงินบางสวนคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง สาเหตุเกิดจาก การบันทึก
ขอมูลเขาระบบแลว แตระบบไมบันทึกขอมูลให การบันทึกขอมูลซ้ํา บันทึกขอมูลไมครบถวนสมบูรณ
โดยเฉพาะสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากการยกยอดรายการเขาระบบ GFMIS และไมสามารถปรับปรุง
แกไขขอผิดพลาดไดทันในปบัญชี 2548
หมายเหตุที่ 3– เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รายการเทียบเทาเงินสดอื่น
รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(ลานบาท)
26,456.29
15,295.03
81,811.71
3,244.58
126,807.61

หมายเหตุที่ 4 – ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืม
เงินใหยืมและใหกู
ลูกหนี้คาสินคาและบริการ
ลูกหนี้อื่น
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

27.76
0.03
0.01
1,417.39
1,445.19
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หมายเหตุที่ 5 – เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวม เงินลงทุนระยะสั้น

(ลานบาท)
1,150.77
0.05
1,150.82

หมายเหตุที่ 6 – สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
รวมสินคาและวัสดุคงเหลือ

43.18
221.92
265.10

หมายเหตุที่ 7 – ลูกหนี้ระยะยาว
เงินใหยืมและใหกู
ลูกหนี้อื่น
รวม ลูกหนี้ระยะยาว

45,375.33
11.10
45,386.43

หมายเหตุที่ 8 – เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวม เงินลงทุนระยะยาว

1,029,545.50
1,029,545.50

หมายเหตุที่ 9 – ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
2,497,696.83
ที่ดินราชพัสดุ
ที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 12.5 ลานไร เปนที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนแลว จํานวน 9.213 ลานไร
เปนที่ดินราชพัสดุที่ยังไมไดนําสงขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เนื่องจากสวนใหญอยูในความครอบครอง
ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีขอตกลงเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัย ไดรับการยกเวนไมตองนําสง
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร และสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)

7,674.12
2,639.08
5,035.04
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อุปกรณ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ (สุทธิ)
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

(ลานบาท)
6,929.06
2,656.97
4,272.09
2,507,003.96

หมายเหตุที่ 10 – สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
รวม สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

3.87
0.97
2.90

หมายเหตุที่ 11 – สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก คาตัดจําหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ)

100.28
20.17
80.11

สินทรัพยไมมีตวั ตนอื่น
หัก คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น (สุทธิ)
รวม สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

80.38
39.05
41.33
121.44

หมายเหตุที่ 12-เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินทดรองเพื่อหนวยงานในตางประเทศ

0.40

เงินทดรองอื่น
รวม เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น

0.55
0.95
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หมายเหตุที่ 13 – เงินกูระยะสั้น

(ลานบาท)

เงินกูระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาท
เงินกูโดยการออกตราสาร
รวม เงินกูระยะสั้นที่เปนสกุลเงินบาท

309,912.99
309,912.99

เงินกูระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
เงินกูที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
รวม เงินกูระยะสั้นที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
รวม เงินกูระยะสั้น

13.54
13.54
309,926.53

หมายเหตุที่ 14 – เงินกูระยะยาว
เงินกูระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาท
เงินกูโดยการออกตราสาร
เงินกูอื่น
รวม เงินกูระยะยาวที่เปนสกุลเงินบาท

1,250,969.65
40,000.00
1,290,969.65

เงินกูระยะยาวที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
เงินกูที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
รวม เงินกูระยะยาวที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
รวม เงินกูระยะยาว

260,182.84
260,182.84
1,551,152.49

หมายเหตุที่ 15 - คาใชจายบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาใชจายบุคลากรอื่น
รวม คาใชจายบุคลากร

7,174.04
2.82
575.58
349.68
5,498.47
13,600.59
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หมายเหตุที่ 16 – คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาสาธารณูปโภคอื่น
รวม คาสาธารณูปโภค

(ลานบาท)
239.05
15.84
84.15
418.17
757.21

หมายเหตุที่ 17 – คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

327.69
726.55
0.13
34.06
1,088.43

หมายเหตุที่ 18 – รายไดภาษีทางตรง
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดปโตรเลียม
ภาษีเงินไดอื่น
รวม รายไดภาษีทางตรง

138,383.27
312,235.40
41,177.57
491,796.24

หมายเหตุที่ 19 – รายไดภาษีทางออม
ภาษีการขายทั่วไป
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป
ภาษีการขายทั่วไปอื่น
รวม ภาษีการขายทั่วไป

276,092.28
26,191.53
6,815.61
266.26
309,365.68
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(ลานบาท)
ภาษีขายเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีบริการเฉพาะ
รวม ภาษีขายเฉพาะ

261,261.80
13,180.11
274,441.91

อากรขาเขาและอากรขาออก
อากรขาเขา
อากรขาออก
คาธรรมเนียมศุลกากรอื่นและคาปรับ
รวม อากรขาออกและอากรขาเขา
รวม รายไดภาษีทางออม

107,392.89
290.95
210.37
107,894.21
691,701.80
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การวิเคราะหงบการเงิน
กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
(ลานบาท)

อัตรายอสวนตาม
แนวดิ่ง

2548
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้และรายไดคางรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

126,807.61
1,476.86
1,150.82
265.10
4,141.78
133,842.18

3.41%
0.04%
0.03%
0.01%
0.11%
3.60%

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพยไมมตี ัวตน (สุทธิ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

45,386.43
1,029,545.50
2,507,003.96
2.90
121.44
786.59
3,582,846.81
3,716,688.99

1.22%
27.70%
67.45%
0.00%
0.01%
0.02%
96.40%
100.00%
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กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
(ลานบาท)

อัตรายอสวนตาม
แนวดิ่ง

2548
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสัน้
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
รายไดรอการรับรูระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินกูระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

13,772.74
3,341.30
9.98
2,721.83
118.25
0.95
33,554.34
309,926.53
1,979.80
365,425.72

0.37%
0.09%
0.00%
0.07%
0.00%
0.00%
0.90%
8.34%
0.06%
9.83%

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะยาว
รายไดรอการรับรูระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
เงินกูระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1.11
2.99
36.73
604.13
1,551,152.49
15,728.59
1,567,526.04
1,932,951.76

0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
41.74%
0.42%
42.18%
52.01%

1,783,737.23

47.99%

สินทรัพยสุทธิ
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กระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
(ลานบาท) อัตรายอสวน
ตามแนวดิ่ง

2548
สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพยสุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ

1,749,238.18 47.06%
34,499.04 0.93%
0.01 0.00%
1,783,737.23 47.99%
3,716,688.99 100.00%
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สินทรัพย
สิ น ทรัพย

1%

3%

28%

เงิน สดและรายการเทียบเทา
เงิน สด
เงิน ลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ
(สุ ทธิ )
สิ น ทรัพยอื่ น

68%

สินทรัพยสวนใหญของกระทรวงการคลังเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนมูลคาของที่ดินราชพัสดุตามราคาประเมินเมื่อป 2543
ประมาณ 2.5 ลานลานบาท (โดยครอบคลุมที่ดินราชพัสดุเพียงประมาณ 6 ลานไร จากทั้งหมด
12 ลานไร) สวนที่เหลือเปนมูลคาอาคารประมาณ 5 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนอาคารของ
กรมสรรพากรและกรมศุลกากร และเปนมูลคาครุภัณฑอีกประมาณ 4 พันลานบาท ซึ่งสวนใหญ
เปนครุภัณฑยานพาหนะ และคอมพิวเตอร
รายการที่มีมูลคาสูงรองจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไดแก เงินลงทุนระยะยาว
ประมาณ 1 ลานลานบาท ซึ่งเปนมูลคาของเงินลงทุนของรัฐบาลในรัฐวิสาหกิจบางแหง (ยังไม
ครอบคลุมหนวยงานทุกแหงที่รัฐบาลเขาไปลงทุน) และรายการที่มีมูลคาสูงรองจากเงินลงทุนระยะยาว
คือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประมาณ 1.3 แสนลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินนอก
งบประมาณที่กรมในสังกัดกระทรวงฝากไวกับคลัง ซึ่งรายการที่สําคัญเปนเงินฝากจากเงินกูของ
รัฐบาลเพื่อปรับโครงสราง
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หนี้สินและสินทรัพยสุทธิ
หนี้ สิ น และส วนทุน

3%

8%

เงินกูระยะสั้ น
เงินกูระยะยาว
ทุน

47%
42%

หนี้ สิ น อื่ น

หนี้สินและสินทรัพยสุทธิ ประกอบดวยรายการ 2 กลุมหลัก คือ หนี้สินที่เกิดจาก
เงินกูของรัฐบาล และสินทรัพยสุทธิ ซึ่งสินทรัพยสุทธิสวนใหญเปนรายการทุนที่กรมในสังกัด
บันทึกไวจากการเริ่มบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ตามเกณฑคงคางทางบัญชีครั้งแรก ตั้งแตชวง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 สวนเงินกูของรัฐบาลรายการหลักเปนเงินกูระยาวที่มีกําหนดชําระคืนเกิน
กวาหนึ่งปทั้งเงินกูที่มีการออกตราสารในรูปพันธบัตรรัฐบาล และเงินกูจากแหลงเงินกูตางประเทศ
มูลคารวมประมาณ 1.5 ลานลานบาท และเงินกูที่ตองชําระคืนภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ประมาณ 3 แสนลานบาท
สวนรายการสําคัญในกลุมหนี้สินอื่นเปนเงินนอกงบประมาณที่
กรมในสังกัดรับฝากไวจากบุคคลภายนอกสวนหนึ่ง และเปนเงินที่มาจากเงินกูที่รับดูแลไวใหสวน
ราชการตางๆ ผูใชเงินกูมาเบิกอีกสวนหนึ่ง
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กระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
(ลานบาท)

อัตรายอสวน
ตามแนวดิ่ง

2548
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
งบประมาณประจําและงบประมาณลงทุน
งบประมาณ - งบกลาง
เงินกูของรัฐบาล
รวมรายไดจากรัฐบาล

190,870.65
0.01
5,916.35
196,787.01

85.99%
0.00%
2.67%
88.66%

รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

6,810.11
188.54
18,177.98
25,176.63
221,963.64

3.07%
0.08%
8.19%
11.34%
100.00%
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กระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
(ลานบาท)

อัตรายอสวน
ตามแนวดิ่ง

2548
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุ และคาใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอืน่ ๆ
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน

13,600.59
1,400.12
356.80
344.29
34,289.80
757.21
1,088.43
82,613.15
94,772.11
229,222.50
(7,258.86)

6.13%
0.63%
0.16%
0.16%
15.45%
0.34%
0.49%
37.22%
42.70%
103.27%
(3.27)%

รายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย
รายการอื่นๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รวมรายได/คาใชจาย ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน

1,480.34
(1,208.36)
271.98

0.67%
(0.54)%
(0.12)%

รายไดสงู /(ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
รายไดสงู /(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ

(6,986.88)
(6,986.88)

(3.15)%
(3.15)%
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รายได
รายไดจากการดํา เนิ น งาน

8%
3%
3%
งบประมาณประจําและ
งบประมาณลงทุน
เงินกูของรัฐบาล
รายไดจากการขายสิ นคา
และบริการ
รายไดอื่ น

86%

รายไดหลักมาจากเงินงบประมาณที่กรมในสังกัดเบิกจายจากคลังในปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ทั้งที่เปนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2548 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมปที่มาเบิกในปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ประมาณ 1.9 แสนลานบาท สวนที่เหลือประมาณ 3 หมื่นลานบาท เปนรายไดเงินนอก
งบประมาณรวมกับรายไดที่เกิดจากการเบิกเงินกูประมาณ 1 หมื่นลานบาท และรายไดอื่นประมาณ
2 หมื่นลานบาท ซึ่งสวนใหญแลวไมใชรายไดที่เกิดขึ้นจริง แตเปนรายไดที่เกิดจากการบันทึกบัญชี
สําหรับรายการที่กรมในสังกัดเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไวในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.
2548 รายการรายไดดังกลาวจะหมดไปเมื่อมีการปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชีเบิกเงินนอก
งบประมาณฝากคลังในระบบใหถูกตอง
(สวนรายไดแผนดินที่กรมในสังกัดจัดเก็บและนําสงคลังไมไดนํามาวิเคราะหในที่นี้)
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คาใชจาย
คา ใชจา ยจากการดํา เนิ น งาน

6%
15%

42%

คา ใชจา ยบุค ลากร
คา วัส ดุและคา ใชส อย
คา ใชจา ยเงินอุ ด หนุ น
คา ใชจา ยอื่ น ๆ

37%

คาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายเงินอุดหนุนประมาณ 8 หมื่นลานบาท ซึ่งเบิกเพื่อ
ไปจายใหแกผูรับเงินซึ่งไมตองทําประโยชนตอบแทนใหแกกรมผูเบิก เชน การเบิกเงินงบประมาณ
ที่กองทุนเงินนอกงบประมาณไดรับเปนเงินอุดหนุนไปใหแกกองทุนโดยตั้งงบประมาณไวที่กรมใน
สังกัด และอีกสวนหนึ่งเปนคาใชจายในทางบัญชีที่กรมศุลกากรรับรูเมื่อมีการออกบัตรภาษีใหแก
ผูสงออก รายการที่มีมูลคาสูงรองจากคาใชจายเงินอุดหนุนเปน คาวัสดุและคาใชสอยประมาณ
3 หมื่ น ล านบาท และคา ใช จ า ยบุ คลากรประมาณ 1 หมื่น ล า นบาท ซึ่ งรวมถึ ง เงิน เดือน คาจ า ง
คาตอบแทนตาง ๆ ที่จายใหแกขาราชการ ลูก จาง และพนักงานของกรมในสังกัด รวมทั้งสิทธิ
ประโยชนจากการจางงานอื่น ๆ เชน คารักษาพยาบาล รวมทั้งบําเหน็จบํานาญ สวนคาใชจาย
รายการที่มีมูลคาสูงที่สุดในงบการเงิน เปนคาใชจายอื่นประมาณ 9 หมื่นลานบาท ซึ่งเปนดอกเบี้ยจาย
ที่เกิดจากเงินกูแผนดิน ประมาณ 6.8 หมื่นลานบาท และสวนที่เหลือประมาณ 2.2 หมื่นลานบาท
ไมใชคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตเปนคาใชจายที่เกิดจากการบันทึกบัญชีสําหรับรายการที่กรมใน
สังกัดเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไวในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2548 รายการคาใชจาย
ดังกลาวจะหมดไปเมื่อมีการปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชีเบิกเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
ในระบบใหถูกตอง
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