ส า ร บั ญ
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6

18

46

• อ�ำนาจหน้าที่
• โครงสร้าง
• หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
• ผู้บริหารระดับสูง
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
• งบประมาณรายจ่ายและอัตราก�ำลัง
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

• ผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 25562559 และแผนด�ำเนินงาน ประจ�ำปี
งบประมาณ 2557
• ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญตามนโยบาย
รัฐบาลและภารกิจเร่งด่วน
• ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

สารจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

ภาพรวม
ของกระทรวงการคลัง

สารจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง

ผลการด�ำเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
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สารจากปลัดกระทรวงการคลัง

10

96

114

รายงานการเงิน

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

ภาคผนวก

• ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
• บทความพิเศษ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง : บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 และประเมินผลประจ�ำกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง : UNDO อย่างไรไม่ให้พลาด
กรมศุลกากร : พิธีการศุลกากร นั้นส�ำคัญไฉน
กรมสรรพากร : กรมสรรพากรกับ Digital Economy ความท้าทาย
		 ในอนาคต
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
		 ด้านการคมนาคมขนส่งในทศวรรษต่อไปกับการบริหารจัดการ
		 หนี้สาธารณะของประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : คณะกรรมการนโยบาย
		 และก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กับบทบาทของ สคร.
• ภาพกิจกรรมส�ำคัญในปีงบประมาณ 2557
• ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

4

...กระทรวงการคลังจึงมีภารกิจที่ส�ำคัญ
และท้าทายอย่างยิ่งในการสนับสนุนการ
ฟื ้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของไทยในระยะสั้ น
และการปรั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ
เพื่อวางรากฐานให้เศรษฐกิจในอนาคต...

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง
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สารจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปี 2557 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวงอีกปีหนึ่ง ทั้งจากปัจจัยในประเทศ ที่ความไม่สงบทางการเมือง
ตัง้ แต่กลางปี 2556 ส่งผลสืบเนือ่ งให้การจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนหดตัว และ
จากปัจจัยต่างประเทศที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมซบเซา จากวิกฤติหนี้สาธารณะ
ในยูโรโซน การคว�่ำบาตรทางการค้าระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ และยุโรปจาก
ข้อพิพาทยูเครน เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ถดถอย และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวกว่าคาด
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจไทย
โดยรวมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในฐานะหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงการคลัง
จึงมีภารกิจทีส่ ำ� คัญและท้าทายอย่างยิง่ ในการสนับสนุนการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
ไทยในระยะสั้น และการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อวางรากฐานให้
เศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยกระทรวงการคลังได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี 2558 และงบลงทุนปี 2557 ทีย่ งั คงค้างอยูเ่ พือ่ สนับสนุนการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
อีกทั้ง ได้ด�ำเนินการปฏิรูประบบภาษีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม ฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ
ทีป่ ระสบปัญหา เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินโดยรวม สนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ส่งเสริมการออมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู ้ สู ง อายุ เตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ในระบบราชการ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่กระทรวง
การคลังให้เป็นที่รักของประชาชน

ภารกิ จ ของกระทรวงการคลั ง
ทั้ ง การฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และการวาง
รากฐานส�ำหรับอนาคต เป็นภารกิจ
ที่ท้าทายและจ�ำเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในส่วนของ
กระทรวงการคลั ง ผมขอขอบคุ ณ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
ทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเท ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่ อ ระบบการคลั ง
และเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุ่งสู่
เป้ า หมายในการพั ฒ นาประเทศ
ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(นายสมหมาย ภาษี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

6

...การแก้ ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจั ด เก็ บ ภาษี ซึ่ ง จะเป็ น การลดความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ของสั ง คมและสนั บ สนุ น การ
เจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น
ต่อไป...

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง
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สารจาก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ปีที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศไทยจาก
แนวนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการแก้ปญ
ั หาทางเศรษฐกิจ พัฒนา
ความเป็นอยูข่ องประชาชน เพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาล จึงเป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานราชการ
ในการเร่งรัดด�ำเนินการ การท�ำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว

ผมมีความเชือ่ มัน่ ว่าด้วยศักยภาพ
และความมุง่ มัน่ ของบุคลากรกระทรวง
การคลัง จะสามารถด�ำเนินการตามแนว
นโยบายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ จ ะน� ำ มาซึ่ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ของประเทศชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป
ผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ขอขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจของ
ให้ ก� ำ กั บ ดู แ ลงานในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง กรมธนารั ก ษ์
เจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงการคลังทุกคน
กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร รวมทั้ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในก�ำกับดูแล
ณ โอกาสนี้
ของกระทรวงการคลัง ต้องการเห็นการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในแนว
นโยบายต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณเพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในการกระจายเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมการเพื่อวางรากฐานรองรับ
มาตรการทางการคลัง เช่น การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับ
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมรดก และ
(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
การแก้ไขกฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึง่ จะเป็นการลดความ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง
เหลือ่ มล�ำ้ ของสังคมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป

8

...มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และสังคม รวมทั้งคืนความสุขให้กับคนไทย
ทั้งประเทศ...

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง
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สารจาก
ปลัดกระทรวงการคลัง
รั ก ษาพยาบาลของระบบสวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการ
ปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการคลั ง ท้ อ งถิ่ น
ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถด�ำเนิน
โครงการเหล่านีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลงานส�ำคัญของกระทรวงการคลังในรอบปีทผี่ า่ นมา จะเน้นไปทีก่ ารแก้ไข
และประสิทธิผล จนเป็นที่ประจักษ์แก่
ปัญหาต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ อาทิ การช่วยเหลือชาวนาและเกษตรกรผ่านโครงการ
สาธารณชนทั่วไป
จ่ายเงินให้ชาวนาในโครงการรับจ�ำน�ำข้าว การประกันภัย ข้าวนาปี และ โครงการ
ผลงานของกระทรวงการคลั ง
รับจ�ำน�ำผลิตผลทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยการออกแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ที่ ป รากฏอยู ่ ใ นรายงานประจ� ำ ปี
ต่ออายุมาตรการการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ำมันดีเซล และขยายระยะเวลา ฉบั บ นี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น
ด�ำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านการเดินทาง และการฟื้นฟู ของกระทรวงการคลังต่อการพัฒนา
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ประเทศ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวง
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การคลังทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มแรงร่วมใจและ
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังให้ความส�ำคัญเรื่องการเพิ่มศักยภาพและ
ร่วมความคิด ท�ำให้กระทรวงการคลัง
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือ SMEs และ
สามารถก้ า วสู ่ ก ารเป็ น เสาหลั ก ทาง
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน
การคลังและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยหรือนาโนไฟแนนซ์ การจัดตั้ง
อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
ระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ และการประเมินที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเร่งพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
นโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือซูเปอร์บอร์ด เพื่อเร่งรัดจัดท�ำแผนฟื้นฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหา และจัดท�ำโครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐและแผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่งเสริมการออมของประชาชน
ด้วยการจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ และออกร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรอง
(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
เลี้ยงชีพ รวมทั้ง ปฏิรูปการด�ำเนินงานภาครัฐผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ปลัดกระทรวงการคลัง
งบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน โครงการก�ำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ในรอบปีงบประมาณ 2557 กระทรวงการคลังยังคงด�ำเนินงานภายใต้
3 เป้าหมายหลักทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง คือ การลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสังคม รวมทั้งคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ

บทสรุป
ส�ำหรับผู้บริหาร
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ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2557
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2557 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
2,073,912 ล้านบาท ต�่ำกว่าประมาณการ 201,088 ล้านบาท หรือร้อยละ
8.8 (ต�่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 4.1) เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรม
จัดเก็บภาษีสงั กัดกระทรวงการคลังต�ำ่ กว่าประมาณการ 264,659 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 10.6 ในขณะที่การน�ำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้
ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 20,690 และ 19,704 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 17.8 และ 16.9 ตามล�ำดับ ผลการจัดเก็บรายได้ตามหน่วยงานจัดเก็บ
สรุปได้ดังนี้
1. กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,729,819 ล้านบาท ต�่ำกว่า
ประมาณการ 160,731 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 (ต�ำ่ กว่าปีที่แล้วร้อยละ 2.0)
โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ส�ำคัญ ได้แก่
• ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล จัดเก็บได้ตำ�่ กว่าเป้าหมาย 74,882 ล้านบาท
หรือร้อยละ 11.6 (ต�่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 3.8) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ท�ำให้ผลประกอบการของภาคเอกชนขยายตัวต�ำ่ กว่าที่ประมาณการ
ไว้ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีจากก�ำไรสุทธิของผลประกอบการรอบปีบญ
ั ชี 2556
(ภ.ง.ด. 50) และจากประมาณการก�ำไรสุทธิครึง่ รอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51)
ต�่ำกว่าประมาณการเป็นส�ำคัญ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 70,944 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.1 (แต่สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 1.9) เป็นผลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่จัดเก็บจากการน�ำเข้าต�่ำกว่าเป้าหมาย 67,675 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.9
(ต�ำ่ กว่าปีทแี่ ล้วร้อยละ 3.5) ประกอบกับภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีจ่ ดั เก็บจากการบริโภค
ในประเทศจัดเก็บได้ตำ�่ กว่าเป้าหมาย 3,270 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 แต่สงู กว่า
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ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.6 ซึ่งสะท้อนถึงการบริโภคในประเทศที่ยังคง
มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 13,055
ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 4.4 (ต�่ ำ กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 6.0) เนื่ อ งจากการ
ปรั บ โครงสร้ า งภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาที่ มี ผ ลกระทบมากกว่ า ที่ ค าดไว้
อย่างไรก็ดี ภาษีธุรกิจเฉพาะจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 3,234 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.5 (สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 8.7) เป็นผลจากธุรกรรมภาคการเงินและ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงขยายตัวดี
2. กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 382,731 ล้านบาท ต�่ำกว่า
ประมาณการ 80,969 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.5 (ต�ำ่ กว่าปีทแี่ ล้วร้อยละ 11.6)
โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต�่ำกว่าประมาณการที่ส�ำคัญ  ได้แก่
• ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 45,127
ล้านบาท หรือร้อยละ 32.6 (ต�่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 39.3) สาเหตุมาจากอุปสงค์
รถยนต์ในประเทศทีห่ ดตัวมากกว่าทีค่ าดการณ์ไว้จากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว
และการส่งมอบรถยนต์โครงการรถยนต์คันแรกเกือบครบทั้งโครงการแล้ว
ในปีงบประมาณก่อนหน้า
• ภาษีน�้ำมัน จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 28,597 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31.1 (ต�่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 0.2) เป็นผลจากการขยายเวลาปรับลด
อัตราภาษีนำ�้ มันดีเซลเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน และการเปลี่ยน
ไปใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ซึ่งมีอัตราภาษีตำ�่ และก๊าซ NGV ซึ่งไม่เสียภาษี ทดแทน
การใช้น�้ำมันเบนซิน
• ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 11,799 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 16.2 (ต�่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 10.2) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคหันมา
บริโภคบุหรี่ที่มีราคาถูกลง ประกอบกับปริมาณการบริโภคบุหรี่ที่หดตัวลง
อย่างไรก็ดี ภาษีเบียร์และภาษีสุราจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 4,559 และ
1,954 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 และ 3.1 ตามล�ำดับ (สูงกว่าปีที่แล้ว
ร้อยละ 10.8 และ 22.8 ตามล�ำดับ) เป็นผลจากการปรับโครงสร้างภาษีสุรา
เมื่อเดือนกันยายน 2556
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3. กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 108,841 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าประมาณการ
22,959 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.4 (ต�่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 4.0) สาเหตุสำ� คัญ
มาจากอากรขาเข้ า ที่ จั ด เก็ บ ได้ ต�่ ำ กว่ า เป้ า หมาย 23,739 ล้ า นบาท หรื อ
ร้อยละ 18.3 เป็นผลจากมูลค่าการน�ำเข้าที่หดตัว โดยมูลค่าการน�ำเข้าในรูป
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาทในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557
(ตุลาคม 2556 - สิงหาคม 2557) หดตัวร้อยละ 11.3 และร้อยละ 5.8 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ สินค้าที่จัดเก็บอากรขาเข้าได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ยานบกและ
ส่วนประกอบ เครือ่ งจักรและเครือ่ งใช้กล เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบของ
ท�ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และพลาสติก
4. รัฐวิสาหกิจ น�ำส่งรายได้รวม 136,690 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ
20,690 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 (สูงกว่าปีทแี่ ล้วร้อยละ 34.7) โดยรัฐวิสาหกิจ
ที่ น� ำ ส่ ง รายได้ / เงิ น ปั น ผลสู ง กว่ า ประมาณการที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าค การประปาส่วนภูมภิ าค บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง
5. หน่ ว ยงานอื่ น จั ด เก็ บ รายได้ ร วม 135,954 ล้ า นบาท สู ง กว่ า
ประมาณการ 19,704 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 16.9 (ต�่ ำ กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว
ร้อยละ 14.5) สาเหตุส�ำคัญมาจากรายได้จากสัมปทานปิโตรเลียมที่สูงกว่า
ประมาณการ จ�ำนวน 9,107 ล้านบาท การส่งคืนรายได้ที่กันไว้เพื่อชดเชยให้แก่
ผูส้ ง่ ออกสินค้าทีส่ งู กว่าประมาณการ จ�ำนวน 5,929 ล้านบาท เงินเหลือจ่ายปีเก่า
ส่งคืนที่สูงกว่าประมาณการ จ�ำนวน 2,956 ล้านบาท และค่าขายทรัพย์สินและ
บริการอืน่ ๆ ทีส่ งู กว่าประมาณการ 1,352 ล้านบาท ส�ำหรับกรมธนารักษ์จดั เก็บ
รายได้รวม 5,427 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายจ�ำนวน 727 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5
(ต�่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 15.8) เนื่องจากการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ
ที่สูงกว่าเป้าหมาย
6. การคืนภาษีของกรมสรรพากร จ�ำนวน 292,597 ล้านบาท ต�่ำกว่า
ประมาณการ 5,903 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 ประกอบด้วยการคืนภาษี
มูลค่าเพิ่ม 227,078 ล้านบาท ต�่ำกว่าประมาณการ 16,522 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.8 และการคืนภาษีอื่น ๆ (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์) จ�ำนวน 65,519 ล้านบาท
สูงกว่าประมาณการ 10,619 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.3
7. เงินกันชดเชยภาษีส�ำหรับสินค้าส่งออก จ�ำนวน 15,779 ล้านบาท
ต�่ำกว่าประมาณการ 2,821 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2
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8. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การจัดสรรภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้กบั องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน 15,360 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าประมาณการ
1,840 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7
• การจัดสรรภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ �ำหนดแผน และขัน้ ตอน
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ�ำนวน 96,387 ล้านบาท ต�่ำกว่าประมาณการ
12,613 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2557

สัดส่วนรายได้รัฐบาล ปีงบประมาณ 2557
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ฐานะการคลังของรัฐบาลปีงบประมาณ 2557
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจ�ำปีงบประมาณ
2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) รัฐบาลมีรายได้น�ำส่งคลัง จ�ำนวนทั้งสิ้น
2,070,018 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าช่วงเดียวกันเมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้ว 93,451 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.3 มีสาเหตุหลักจากภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่จัดเก็บได้ต�่ำกว่า
ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจและการส่งมอบรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรกเกือบครบ
ทั้งโครงการแล้วในปีงบประมาณก่อนหน้า ประกอบกับมีการปรับขั้นและอัตรา
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและการปรับอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส่งผลให้จดั เก็บ
ภาษีดังกล่าวได้ลดลง นอกจากนี้ ปีที่แล้วยังมีการน�ำส่งรายได้จากการประมูล
ให้ใช้คลื่นความถี่ 3G ย่าน 2.1 GHz ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 2,459,990 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีทแี่ ล้ว 57,509 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.4 ท�ำให้ดลุ เงินงบประมาณขาดดุล 389,972 ล้านบาท เมือ่ รวมกับ
ดุลเงินนอกงบประมาณทีเ่ กินดุล 30,666 ล้านบาท ส่งผลให้รฐั บาลขาดดุลเงินสด
รวม 359,306 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 250,000
ล้านบาท ท�ำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุล จ�ำนวนทั้งสิ้น 109,306 ล้านบาท และ
เงินคงคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 มีจำ� นวนทั้งสิ้น 495,746 ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายได้
รายจ่าย
ดุลเงินงบประมาณ
ดุลเงินนอกงบประมาณ
ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)
เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล
ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)
เงินคงคลังปลายงวด

เปรียบเทียบ

2557

2556

จ�ำนวน

ร้อยละ

2,070,018
2,459,990
(389,972)
30,666
(359,306)
250,000
(109,306)
495,746

2,163,469
2,402,481
(239,012)
845
(238,167)
281,949
43,782
605,052

(93,451)
57,509
(150,960)
29,821
(121,139)
(31,949)
(153,088)
(109,306)

(4.3)
2.4
63.2
3,529.1
50.9
(11.3)
(349.7)
(18.1)
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หนี้สาธารณะ
ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,690,814.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 47.18 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,965,455.04 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
1,087,393.91 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค�้ำประกัน) 626,508.18 ล้านบาท และหนี้
หน่วยงานอื่นของรัฐ 11,457.02 ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง
สัดส่วนหนี้สาธารณะจ�ำแนกตามประเภท
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ภาพรวมของ
กระทรวงการคลัง

20

อ�ำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10
ก�ำหนดให้กระทรวงการคลัง มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ�ำนาจ
ด� ำ เนิ น การได้ แ ต่ ผู ้ เ ดี ย วตามกฎหมายและไม่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
ส่วนราชการอืน่ การบริหารหนีส้ าธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง

โครงสร้าง
ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11
ก�ำหนดให้กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
1. ส�ำนักงานรัฐมนตรี
2. ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมธนารักษ์
4. กรมบัญชีกลาง
5. กรมศุลกากร
6. กรมสรรพสามิต
7. กรมสรรพากร
8. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9. ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
10. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545
โดยอาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ข้อ 4 ก�ำหนดให้กระทรวง
การคลังมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
1. กรมธนารักษ์
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
1. กรมศุลกากร
2. กรมสรรพสามิต
3. กรมสรรพากร
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
1. กรมบัญชีกลาง
2. ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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แผนผังโครงสร้าง

กระทรวงการคลัง
ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

กลุ่มภารกิจด้านรายได้

กลุ่มภารกิจ
ด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมธนารักษ์

กรมศุลกากร

กรมบัญชีกลาง

ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรมสรรพสามิต

ส�ำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

กรมสรรพากร
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หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ส�ำหรับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีดงั นี้
1. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจใด
• ส�ำนักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านช่วยอ�ำนวยการและประสานงานตามที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี ประสานราชการทางการเมือง ติดต่อกับรัฐสภาและการตอบกระทู้ถาม
ของสมาชิกรัฐสภา พิจารณาเรื่องการขอเข้าพบและนัดหมายของรัฐมนตรี ตรวจสอบเรื่องราวและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการและค�ำร้องทุกข์
• ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหน้าทีค่ วบคุมการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำ การประสานงาน
การตรวจราชการของกระทรวง งานเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในภาพรวม นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่พิจารณาด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการ และปฏิบัติราชการในเรื่องที่มิได้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการใด
• ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและ
ออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศต่อกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและ
ผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
• กรมธนารักษ์ มีหน้าทีผ่ ลิตเหรียญกษาปณ์ จัดท�ำเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ อนุรกั ษ์ เก็บรักษา
จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน จัดให้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
นอกจากนี้ ยังมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมการรับ - จ่ายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ การเบิก - ส่ง
เงินคงคลังของจังหวัด การควบคุมยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหน้าทีเ่ สนอแนะนโยบาย การเงิน
การบัญชี ค่าตอบแทน และสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ ก�ำหนดน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน พัฒนาประสิทธิภาพ
ของรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีระบบประเมินผลการด�ำเนินงานและระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3. กลุ่มภารกิจด้านรายได้
• กรมศุ ล กากร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เก็ บ ภาษี ศุ ล กากรขาเข้ า -ขาออก และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
เป็นรายได้แผ่นดิน ซึง่ จะต้องมีการป้องกันและปราบปรามการหลีกเลีย่ งและลักลอบหนีภาษี นอกจากนี้
ยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการส่งออก โดยมาตรการทางภาษีอากร และการให้บริการแก่ผนู้ ำ� เข้าและ
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ส่งออก เพือ่ สนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถส่งสินค้าไปจ�ำหน่าย
ในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
• กรมสรรพสามิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้น
ในราชอาณาจักรและสินค้าบางชนิดทีน่ �ำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ภาษีสรุ า ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ
โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระท�ำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน
• กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ เพื่อเป็นรายได้ให้
รัฐบาลน�ำมาใช้พัฒนาประเทศ ก�ำกับ/ตรวจสอบการปฏิบัติด้านภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและเร่งรัด
ภาษีอากรค้าง ตัวแทนฝ่ายรัฐในการรักษาความเป็นธรรมและรักษาสภาพบังคับใช้กฎหมายภาษี พิจารณา
ปรับปรุงตัวบทกฎหมายและระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพือ่ ส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขัน
ในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และ
เสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี นอกจากนี้ได้ท�ำความตกลงกับประเทศต่าง ๆ เพื่อขจัดการเก็บ
ภาษีซำ�้ ซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
4. กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
• กรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ และความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินและบริหารการใช้จ่ายเงินทั้งที่เป็นเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง บริหารเงินสดภาครัฐ
บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุน
การบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้าน
การบริหารการเงินภาครัฐ และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
• ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้
ในภาพรวม ด�ำเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ บริหาร
หนี้สาธารณะ ทั้งทางด้านการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินสด จัดท�ำฐานข้อมูลหนี้ของประเทศ
ด�ำเนินการเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินกู้ และการช�ำระหนี้ ด�ำเนินการหรือจัดให้มกี ารพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงาน ด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขการผูกพันและบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ
5. รัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดตัง้ องค์กรของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ก�ำหนดให้รฐั บาลสามารถ
จัดตัง้ องค์กรของรัฐบาลทีม่ ฐี านะเป็นนิตบิ คุ คลเป็นพระราชกฤษฎีกาขึน้ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร เพือ่ ด�ำเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรือ
อ�ำนวยบริการแก่ประชาชน โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นรากฐาน
ของการก�ำเนิดรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน
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กระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจ�ำนวน 15 แห่ง ได้แก่
• ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลในลักษณะรัฐวิสาหกิจ กระท�ำการตาม
วัตถุประสงค์ซึ่งก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 ดังนี้
- ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
- จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบกระท�ำกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหารายได้ให้รัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการผลิตและจ�ำหน่ายยาสูบให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ผู้บริโภค และพัฒนาคุณภาพ
ของยาสูบให้ถูกรสนิยมของผู้บริโภค หารายได้จากการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบน�ำส่งรัฐ รวมถึง
รับผิดชอบเกษตรกรชาวไร่ยาสูบในการเพาะปลูก ก�ำหนดโควตาการปลูก การรับซือ้ โดยการประกันราคา
ตลอดจนพยายามแสวงหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่โรงงานยาสูบมีศักยภาพและทรัพยากร
• ธนาคารออมสิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักประหยัด
และการออมทรัพย์ไว้กบั ธนาคาร ด้วยการเสนอบริการหลายประเภท นอกจากนีย้ งั ให้บริการด้านสินเชือ่
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งการลงทุนหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการด�ำเนินงาน
ส่วนใหญ่จะมุง่ เน้นทีจ่ ะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในภูมภิ าค
และชนบทให้ดีขึ้น
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะผูม้ รี ายได้นอ้ ย และปานกลางให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง โดยให้สนิ เชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป และด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ดังนี้
- การให้บริการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ประชาชน ภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างประจ�ำในสังกัดหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานทัว่ ไป และส�ำหรับ
โครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการสวัสดิการเงินกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย
ของข้าราชการ และโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่เกษตรกรในชนบท เป็นต้น
- การระดมทุน รับฝากเงินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์สนิ เคหะ เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ และเงินฝากประจ�ำ กูเ้ งินระยะยาว
ภายในประเทศ และการออกพันธบัตรกู้เงินระยะยาวจากต่างประเทศ
• ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีหน้าทีป่ ระกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ทกุ ประเภท
และสนองตอบนโยบายของรัฐ ทั้งในด้านการเป็น Lead Bank เพื่อการด�ำเนินนโยบายการเงินของ
ทางราชการ การรักษาเสถียรภาพในระบบการเงินและตลาดทุนของประเทศ การกระจายสินเชื่อ
สู่ภูมิภาค และภาคเศรษฐกิจส�ำคัญ ๆ และตามโครงการต่าง ๆ ที่รัฐให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังให้
ความร่วมมือกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ ทัง้ ของภาครัฐและเอกชนในกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
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• ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ ฟืน้ ฟูการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อาชีพเกี่ยวเนื่อง หรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาความรู้ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเป็นเงินทุนระหว่างรอการขายผลิตผล ตลอดจนเพื่อช�ำระหนี้สินภายนอก นอกจากนี้ยังรวม
ถึงภารกิจในการแสวงหาเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน�ำมาให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรอีกด้วย
• องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต) มีหน้าทีค่ วบคุมการจัดตัง้ โรงงานผลิตสุรา และผลิตภัณฑ์สรุ า
เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ท�ำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
- ตัง้ และรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่าง ๆ อันเกีย่ วกับกิจการตามวัตถุประสงค์
- กระท�ำกิจการอื่น ๆ และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสุรา
• โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่
พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ทกุ ชนิดเพือ่ หารายได้ให้รฐั รวมถึงด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องต่อเนือ่ งกัน
ท�ำการค้าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ตัง้ และรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่าง ๆ อันเกีย่ วกับ
กิจการตามวัตถุประสงค์
• ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ส่งเสริมการสร้างและ
สนับสนุนผู้ส่งออกและผู้ลงทุนที่ท�ำรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศหรือประหยัดเงินตรา
ต่างประเทศ โดยท�ำธุรกิจหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
และให้บริการทางการเงินในส่วนที่ระบบธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถตอบสนองได้ รวมทั้งสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ตา่ งประเทศเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การส่งออก การลงทุน
และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
• บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือภาคอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจ�ำนวนมากขึ้น ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้
สินเชื่อแก่ภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากขึ้น เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ช่วยให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีบทบาทในตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้ง
การสนับสนุนธุรกิจสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในตลาดแรก เพื่อ
ให้ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย สามารถขยายเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถาบันการเงินที่ปล่อย
สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มีแหล่งเงินทุนระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยต�ำ 
่ ท�ำให้ประชาชนผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยสามารถกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำลง ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม และเป็นการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ระยะยาวต่อไป
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• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีหน้าทีพ่ ฒ
ั นา ส่งเสริม
และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้ง การด�ำเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อค�้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำหรือให้บริการอื่นที่จำ� เป็น
• บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด มีหน้าทีล่ งทุนก่อสร้างอาคารและบริหารโครงการ
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการ ก่อสร้าง และพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นเครื่องมือของภาครัฐในการเสริมสร้างความแข็งแรงและยั่งยืนให้แก่
ประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนและเร่งด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อสนองตอบความจ�ำเป็นดังกล่าว โดยการหาทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษาในสังคม
เพิม่ โอกาสทางการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ให้แก่นกั เรียน นักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์กยู้ มื เพือ่ การศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรี อันจะมีส่วนส�ำคัญ
ในการช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
• ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารอิ ส ลามแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับดอกเบี้ยและประกอบกิจการอื่นที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการส�ำหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม
และสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปได้
6. องค์การมหาชน
ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) จัดตัง้ ขึน้
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้
• ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวโยงกับการช่วยเหลือทางการเงิน
ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รฐั บาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพือ่ นบ้าน
• ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
• รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนด หรือ
การด�ำเนินนโยบายและมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
• ประสานการใช้อ�ำนาจหน้าที่ หรือการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐองค์การ หรือ
หน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
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ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง

นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

รองปลัดกระทรวงการคลัง (รักษาการ)

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน (รักษาการ)
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ผู้ตรวจราชการ

นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายประสิทธิ์ สืบชนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา อุทยานิน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
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นายสาธิต รังคสิริ

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายสุทธิชัย สังขมณี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
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ที่ปรึกษา

นางดนุชา ยินดีพิธ
ที่ปรึกษาการคลัง

นายประภาศ คงเอียด
ที่ปรึกษากฎหมาย

นางอัญชลี เต็งประทีป

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รักษาการ)
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กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

นายนริศ ชัยสูตร

อธิบดีกรมธนารักษ์

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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กลุ่มภารกิจด้านรายได้

นายประสงค์ พูนธเนศ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

อธิบดีกรมสรรพากร

อธิบดีกรมสรรพสามิต

สมชัย สัจจพงษ์

อธิบดีกรมศุลกากร
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กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นายมนัส แจ่มเวหา

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หน่วยงานที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
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งบประมาณรายจ่ายและอัตราก�ำลัง
(1) งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จ�ำแนกตามหน่วยงาน
ส่วนราชการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รวม

หน่วย: บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2556*

2557**

961,739,700
4,515,015,000
1,348,148,800
2,872,577,500
7,819,087,800
8,273,544,100
2,260,324,900
149,639,837,500
962,950,000
178,653,225,300

866,594,200
3,541,539,300
1,473,807,500
2,789,694,900
42,286,758,100
8,982,389,000
4,876,411,300
162,480,082,600
1,024,201,400
228,321,478,300

จ�ำแนกตามประเภท

หน่วย: บาท

งบรายจ่าย

2556*

2557**

รวม

10,635,075,700
6,199,302,100
1,789,350,800
7,110,400
160,022,386,300
178,653,225,300

11,127,302,500
6,233,095,000
1,703,225,900
7,206,400
209,250,648,500
228,321,478,300

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

* ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เล่มที่ 2, ส�ำนักงบประมาณ
** ที่มา: เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มที่ 2, ส�ำนักงบประมาณ
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(2)

อัตราก�ำลัง
กรอบอัตราก�ำลังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ  ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ 2557

ส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงาน
			
ราชการ
ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รวม

11
232
1,555
1,995
4,832
3,593
19,139
162
174
294
31,987

ที่มา: ส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2557

22
72
286
436
907
587
325
30
8
18
2,691

ลูกจ้าง
ประจ�ำ	

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

7
25
521
122
304
283
1,400
1
0
18
2,681

19
167
953
384
834
1,970
3,032
50
100
192
7,701

59
496
3,315
2,937
6,877
6,433
23,896
243
282
522
45,060
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance
วิสัยทัศน์
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development
พันธกิจ
1. เสนอแนะและก�ำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและก�ำหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและก�ำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหาร
รายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะและบริหารพัสดุภาครัฐ
4. บริหารทีร่ าชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ (Narrowing
Inequality Gap)
1. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก
2. การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
เป้ า หมายที่ 2 การสนั บ สนุ น ศั ก ยภาพและเพิ่ ม ความสามารถ
ในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)
1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการ
สร้างมูลค่า (Value Creation)
2. การเชือ่ มโยงธุรกิจเพือ่ ก้าวสูเ่ ศรษฐกิจระดับภูมภิ าคและระดับโลก
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal
Sustainability)
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
2. การส่งเสริมความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของภาครัฐ (AntiCorruption)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของกระทรวงการคลัง
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of The Permanent Secretary Ministry of Finance
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างศักยภาพการด�ำเนินงานของกระทรวงการคลัง
2. พัฒนาและบริหารจัดการการด�ำเนินงานของกระทรวงการคลัง
3. สร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
4. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
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กรมธนารักษ์
The Treasury Department
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. บริหารจัดการทีร่ าชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ พร้อมที่จะ
น�ำออกเผยแพร่
ยุทธศาสตร์
1. การบริหารทรัพย์สนิ ของประเทศเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
2. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Policy Office
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ รวมทั้ง
ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการทีเ่ กีย่ วกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. ก�ำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับ
นโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
3. ให้ค�ำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนา
องค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
4. ด�ำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการทีร่ ฐั ถือหุน้ ต�ำ่ กว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนทั้งหมด
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5.
6.

ด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การด�ำเนินงาน และการบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. บริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบเชิงรุก และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศ
3. ก�ำหนดนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพคุม้ ค่าในการด�ำเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชือ่ ถือได้และได้รบั การยอมรับจาก
ทุกภาคส่วน
4. พัฒนาศักยภาพและระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบในการท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
กรมศุลกากร
The Customs Department
วิสัยทัศน์
ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปกป้องสังคม
พันธกิจ
1. ให้บริการทางศุลกากรทีท่ นั สมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบงานศุลกากรให้เป็นมาตรฐานโลก
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล
4. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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กรมสรรพสามิต
The Excise Department
วิสัยทัศน์
องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
1. บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
4. พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
3. ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นน�ำในระดับสากล
4. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ
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กรมสรรพากร
The Revenue Department
วิสัยทัศน์
ผู้น�ำด้านบริหารจัดเก็บภาษี บริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึ งเป็นธรรม สามารถใช้เป็น กลไก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์
1. บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
2. สร้างนวัตกรรมด้านการบริหาร และการบริการสู่สากล
3. บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General’s Department
วิสัยทัศน์
ก�ำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พันธกิจ
1. ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบตั ดิ า้ นกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการเงินนอก
งบประมาณลูกจ้าง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ
การรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
2. บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
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ยุทธศาสตร์
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office
วิสัยทัศน์
เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน ก�ำกับ และ
ด�ำเนินการก่อหนี้ ค�้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในก�ำกับดูแลของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการช�ำระหนี้ของรัฐบาล และการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก
2. พัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ ห้เป็นเสาหลักทางการเงิน เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน
3. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Policy Office
วิสัยทัศน์
องค์กรน�ำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ
พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน
การพัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาค
และระหว่างประเทศ
2. ติดตาม ก�ำกับ และประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และมาตรการทางเศรษฐกิจ
พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
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3.

เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลังให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและ
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
3. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาและเสริมสร้าง ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำ และทันสมัย
5. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในบทบาทและผลงานของส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
7. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
เพิ่มความทันสมัยและความโปร่งใสในการท�ำงาน
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ผลการด�ำเนินงานของกระทรวงการคลัง

ผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ 2556 - 2559 และแผนด�ำเนินงานประจ�ำปี
งบประมาณ 2557
กระทรวงการคลังได้วางเป้าหมายยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
3 ประการ คือ (1) การลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก สร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึง
และมีคุณภาพ รวมถึงการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่าง
เป็นธรรม (2) การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ พัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่า
เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน และ (3) การรักษาความยัง่ ยืน
ทางการคลัง ด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของภาครัฐ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานของกระทรวง
การคลัง โดยในปีงบประมาณ 2557 ทีผ่ า่ นมา กระทรวงการคลังมีผลงานส�ำคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 : การลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ (Narrowing
Inequality Gap)
1. โครงการน�ำทีร่ าชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทน
พลังงาน
กระทรวงการคลังได้ดำ� เนินการน�ำทีร่ าชพัสดุทสี่ ว่ นราชการครอบครอง
ไว้เกินความจ�ำเป็นและหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาจัดให้เกษตรกรเช่าท�ำการเกษตร
ในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตอาหารและพลังงาน
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โดยในปี 2557 ตั้งเป้าหมายไว้ จ�ำนวน 30,000 ไร่ สามารถด�ำเนินงานน�ำที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการฯ
รวมจ�ำนวน เนื้อที่ 32,828 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 109.43 ของเป้าหมาย
2. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับศักยภาพที่ดินเพื่อบริหาร
ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของรัฐ
โดยสามารถสร้างรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุทั่วประเทศได้จ�ำนวน 4,663.282 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 111.83 ของเป้าหมาย ทั้งปี 4,170 ล้านบาท
3. กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน
• จัดท�ำร่างระเบียบกรมธนารักษ์วา่ ด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐและแผนผัง
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
• จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและผลการลงทุน โดยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ดินพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกแปลงที่ดินที่จะท� ำการลงพื้นที่ส�ำรวจ วิเคราะห์ศักยภาพที่ดินและความ
เหมาะสมในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 9 แปลง และจังหวัดนครพนม จ�ำนวน 1 แปลง
4. โครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและท�ำกิน (รัฐเอื้อราษฎร์)
โครงการบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดย
การน�ำที่ราชพัสดุไปจัดสรรให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่อยู่อาศัยและท�ำกินเป็นของตนเองให้
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ได้รบั สิทธิการเช่าเพือ่ อยูอ่ าศัยและท�ำกินภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
ของรัฐบาลซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน โดยในปี 2557 สามารถด�ำเนินการน�ำ
ที่ดินราชพัสดุที่ราษฎรครอบครองท�ำประโยชน์โดยไม่ชอบทางกฎหมายและที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ว่าง
เหลือจากการใช้ประโยชน์ในทางราชการมาจัดให้ราษฎรผูม้ รี ายได้นอ้ ยเช่าเพือ่ อยูอ่ าศัยและเพือ่ ประกอบ
การเกษตรได้ จ�ำนวน 5,692 ราย คิดเป็นร้อยละ 129.36 ของเป้าหมาย
5. โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ (Retirement Home)
การน�ำทีด่ นิ ราชพัสดุทมี่ ศี กั ยภาพเหมาะสมมาพัฒนาเป็นทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ คี วาม
สะดวกสบาย มีความปลอดภัย มีบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
บริการด้านสุขภาพและการพักผ่อน ส�ำหรับผู้สูงวัยเกษียณอายุภายใต้โครงการ “บ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ”
(Retirement Home) บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม. 20 (แปลงโรงงานสุรา
กรมสรรพสามิตเดิม) บริเวณหมายเลข 11.102 ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนือ้ ที่
7-2-76 ไร่ และทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.35 และชม.1698 ไร่ (แปลงอุตสาหกรรมห้อง
เย็นเดิม) บริเวณหมายเลข 11.89 ต�ำบลช้างคลาน อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนือ้ ที่ 9-3-33 ไร่

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน
ด�ำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการสนับสนุน
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานต่างๆ และข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ผลการ
เบิกจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,246,308.44
ล้านบาท หรือร้อยละ 88.96 ของวงเงินงบประมาณ 2,525,000.00 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนจ�ำนวน
284,049.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.82 ของวงเงินรายจ่ายลงทุนจ�ำนวน 431,547.69 ล้านบาท
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7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (ด้านการจัดท�ำบัญชีและรายงานการเงิน)
ติดตามและรวบรวมรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จากส�ำนักงานคลังจังหวัดทัง้ 76 จังหวัด และรายงานการเงินจากกรุงเทพมหานคร
(กทม.) พร้อมทั้งจัดท�ำรายงานการเงินรวมของ อปท. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
8. โครงการก�ำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
ก�ำหนดอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกเพื่อชดเชยค่ายา : ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
จ�ำนวน 2 หมวดรายจ่าย ได้แก่ ค่าห้อง/ค่าอาหาร และค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�ำบัดรักษาโรค
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) โดยส�ำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เสนออัตรา
ค่าบริการสาธารณสุข ที่ปรับปรุงใหม่จ�ำนวน 15 หมวด และก�ำหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ และก�ำหนดอัตราเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
9. โครงการศึกษาการตั้งงบประมาณเข้าบัญชีเงินส�ำรอง กบข.
เพื่อเตรียมการรองรับรายจ่ายบ�ำนาญในอนาคต โดยได้ด�ำเนินการศึกษาภาระงบประมาณ
ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกรณีตั้งงบประมาณ เข้าบัญชีเงินส�ำรองตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และด�ำเนินการศึกษาภาระงบประมาณ
ที่เกิดขึ้นภายหลังกฎหมายว่าด้วยการกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือกฎหมาย Undo มีผลบังคับใช้
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10. แผนออกมาตรการภาษีเพื่อสังคมและเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
(Gift Tax)

•

เสนอให้จัดเก็บภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) ควบคู่ไปกับภาษีการรับการให้

• มาตรการขยายเวลามาตรการภาษีสำ� หรับวิสาหกิจชุมชนโดยยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับปีละไม่เกิน 1,800,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
• มาตรการภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การด� ำ เนิ น กิ จ การของกองทุ น หมู ่ บ ้ า นและ
ชุมชมเมือง โดยก�ำหนดให้ยกเว้นภาษีธรุ กิจเฉพาะ
ส�ำหรับกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมื อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น หมู ่ บ ้ า น
และชุมชนเมื องแห่ งชาติ เ ฉพาะการให้ กู ้ ยื ม
แก่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
• มาตรการขยายเวลาการลด
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยขยายระยะเวลาการ
ลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�ำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการน�ำเข้าทุกกรณี จากอัตราร้อยละ 10
(รวมภาษีท้องถิ่น) เหลืออัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมสิ้นสุดในวันที่
30 กันยายน 2557 เป็นสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2558
ธรรมชาติ

•

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ส� ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อป้องกันภัยพิบัติทาง

(1) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บคุ คลธรรมดาและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลส�ำหรับเงินได้
เท่าจ�ำนวนที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อน�ำไปใช้ในการป้องกันอุทกภัยอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวรทั้งนี้ส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
(2) ผูม้ เี งินได้ตอ้ งไม่นำ� มูลค่าต้นทุนของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้ท�ำขึน้ เพือ่ ป้องกันอุทกภัยวาตภัยอัคคีภยั
หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวรในส่วนที่เท่ากับเงินได้ที่ได้รับยกเว้น
ข้างต้นไปรวมเป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สนิ เพือ่ หักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ ตามมาตรา 65
ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
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11. โครงการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ด�ำเนินการเพิ่มทุนสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย จ�ำนวน 130 ล้านบาท
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส ถาบั น การเงิ น
เฉพาะกิ จ ของรั ฐ มี เ งิ น กองทุ น เพี ย งพอ
ในการสนั บ สนุ น การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ทั้ ง ที่
เป็นการปล่อยสินเชื่อปกติและสินเชื่อตาม
นโยบายรั ฐ บาล และเป็นการรั กษาระดับ
ความมั่ น คงตามเกณฑ์ ค วามมั่ น คงของ
กฎกระทรวง อันเป็นการเสริมสร้างความ
มั่นคงในฐานะทางการเงินให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
12. โครงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออม : การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพือ่
รายย่อยพิเศษ
พัฒนาพันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond) ให้เป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริมให้สงั คมไทยเข้าสู่
สังคมแห่งการออมอย่างแท้จริง และเป็นทางเลือกในการออมทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้กบั ประชาชนทีม่ รี ายได้นอ้ ย
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยเป็นตราสารหนี้แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ซึ่งจะมีสมุดพันธบัตร
หรือ Bond Book ในการจัดเก็บข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อสามารถลงทุนได้ในวงเงินซื้อขั้นต�่ำจ�ำนวน
1,000 บาท และวงเงินซื้อขั้นสูง 2 ล้านบาท
ในปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักงาน
บริ ห ารหนี้ ส าธารณะได้ อ อกพั น ธบั ต รออม
ทรัพย์เพื่อรายย่อย จ�ำนวน 4 รุ่น ดังนี้
• พั น ธบั ต รออมทรั พ ย์ ข อง
กระทรวงการคลัง ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
รุ่นอายุ 3 ปี แบบไร้ใบตราสาร จ�ำนวน 2 รุ่น
วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท มีผลการจ�ำหน่าย
รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ
100 ของวงเงิน
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• พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท จ�ำนวน
2 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ 7 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี มีผลการจ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงิน
นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาช่องทางการเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ จากปัจจุบนั ทีจ่ ำ� หน่ายทางสาขา
ธนาคารและเครือ่ งถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจ�ำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารไทย
พาณิชย์จ�ำกัด (มหาชน) โดยเพิ่มช่องทางที่สะดวกมากขึ้น อาทิ การเพิ่มรูปแบบให้สามารถซื้อพันธบัตร
ออมทรัพย์ให้บุคคลอื่นได้ (ลักษณะคล้ายเช็คของขวัญ) และจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ออนไลน์
13. การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของบริษทั ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธรุ กิจ
ประกันภัย และก�ำหนดให้กองทุนมีบทบาทในการคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช�ำระหนี้ที่เกิดจากการ
เอาประกันภัยได้ทันท่วงทีในกรณีหากบริษัทประกันภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้ทันท่วงที โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) ปรับปรุงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และ
กรรมการของบริษัทประกันภัยเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย โดยแก้ไข
ค�ำนิยามลักษณะการถือหุ้นของนิติบุคคลให้
เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับโครงสร้าง ผูถ้ อื หุน้
ของสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
(2) ก� ำ หนดให้ ก องทุ น ประกั น
วินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตสามารถจ่าย
เงินเบือ้ งต้นจ�ำนวน ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้กบั เจ้าหนีผ้ เู้ อาประกันภัยได้ทนั ท่วงที กรณีทเี่ กิดการเพิกถอน
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัย
(3) ก�ำหนดให้กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวติ สามารถสวมสิทธิแทนเจ้าหนี้
ผู้เอาประกันภัยในการขอรับหนี้คืนเท่ากับจ�ำนวนเงินที่กองทุนได้จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย และ
ให้อ�ำนาจกองทุนเป็นผู้ชำ� ระบัญชีได้
(4) เพิม่ อ�ำนาจให้กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวติ สามารถกูเ้ งิน ออกตัว๋ เงิน
หรือออกตราสารทางการเงิน หากมีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
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(5) เพิ่มบทก�ำหนดโทษคณะกรรมการบริษัทกรณีที่ไม่ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ผู้ช�ำระบัญชีภายในเจ็ดวัน ทั้งนี้ เพื่อให้การช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นไป
อย่างรวดเร็วขึ้น
14. การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง
30 กันยายน 2557 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ได้รับ
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาหนี้ สิ น จ�ำ นวน
134,433 ราย เป็นมูลหนี้รวม 13,159.15
ล้านบาท นอกจากนีไ้ ด้เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนีน้ อกระบบแบบบูรณาการ และยัง่ ยืน
ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุรวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพการหารายได้ และการบริหารจัดการทางการเงินในครัวเรือนที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกของชุมชน การสร้างกลไกในการ
เจรจาประนอมหนีร้ ะหว่างเจ้าหนีก้ บั ลูกหนี้ และการสนับสนุนการพัฒนาและฟืน้ ฟูศกั ยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน เพือ่ ให้ลกู หนีท้ ไี่ ด้รบั การช่วยเหลือ
จะไม่กลับไปเป็นหนีน้ อกระบบอีก ทัง้ นี้ ได้เร่งด�ำเนินการจัดตัง้ คณะกรรมการและอนุกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
การติดตามและประเมินผลองค์กรการเงินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การด�ำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 : การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing
Competitiveness)
1. โครงการน�ำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพสนับสนุนโครงการด้าน Logistic เพื่อรองรับ AEC

การน�ำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพเหมาะสมตามแนวระเบียบเศรษฐกิจ (Economic Corridor)
และจุดผ่านแดน (Check Point) ทีส่ ำ� คัญ มาสนับสนุนโครงการด้าน Logistics ของประเทศ เพือ่ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2557 ได้ดำ� เนินการดังนี้
(1) สนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากรเพือ่ ปรับปรุงด่านศุลกากรเดิมและจัดตัง้ ด่านศุลกากร
ใหม่ จ�ำนวน 2 แปลง
(2) ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเพื่อเป็นศูนย์พักและ
กระจายสินค้าและเขตปลอดอากร (Free Zone) จ�ำนวน 2 แปลง ดังนี้
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• พิจารณาที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพและอนุญาตให้กรมศุลกากรใช้ในภารกิจของ
กรมศุลกากรแล้ว จ�ำนวน 2 แปลง ในจังหวัดตราด เพื่อก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและลานตรวจสินค้า
รวมถึงเป็นสถานที่ติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray
• คัดเลือกที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ จ�ำนวน 2 แปลง ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
สุรินทร์ โดยได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ในเบื้องต้น เพื่อจัดท�ำ
รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำทีร่ าชพัสดุดงั กล่าวมาพัฒนาเป็นศูนย์พกั และกระจายสินค้า
และเขตปลอดอากร (Free Zone)
2. โครงการน�ำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ดังนี้

โดยน�ำทีร่ าชพัสดุไปสนับสนุนการตัง้ สถานีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ�ำนวน 2 แปลง

(1) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ลป. 1 และ อ.ลป.2 ต�ำบลศาลา อ�ำเภอเกาะคา จังหวัด
ล�ำปาง เนื้อที่ 13-3-28 ไร่ โดยจัดให้เอกชนเช่า
(2) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.517นม.517 ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 3-3-15.60 ไร่ โดยจัดให้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เช่า
3. โครงการจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง
ก�ำหนดแผนให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินราคาทีด่ นิ เป็นรายแปลงเพือ่ ขยาย
พื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ� หนด โดย
ในปี 2557 ได้ก�ำหนดให้มีการจัดจ้างเอกชนประเมินราคาที่ดินรายแปลง จ�ำนวน 461,417 แปลง
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี
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4. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ด้านการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์รูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดย
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมด�ำเนินการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ในพื้นที่ดำ� เนินการ
ส่วนกลาง (ณ ส�ำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินการบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์ให้สามารถบริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอตามความต้องการของผูร้ บั บริการ
ได้อย่างทั่วถึง โดยด�ำเนินการดังนี้
(1) จัดจ้างบริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด เข้าร่วมให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2557
(2) ผลการด�ำเนินงานรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ เฉลี่ยต่อเดือน จ�ำนวน 6.04 ล้านเหรียญ
(เป็นเงิน 30.79 ล้านบาท) เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดการจ้างเหมาฯ ซึ่งก�ำหนดปริมาณงาน
ต่อเดือนโดยประมาณ จ�ำนวน 6 ล้านเหรียญ (เป็นเงิน 30 ล้านบาท) และผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 89.56
5. โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
จัดท�ำโครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ เนื่องจากผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจทรัพย์สินประเภทเครื่อง
ประดับและอัญมณีเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555 ด�ำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
ปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์ รูปแบบการจัดแสดงสือ่ ประกอบ การจัดแสดงระบบ
รักษาความปลอดภัยและระบบจ�ำเป็นอื่น ๆ และด�ำเนินการจัดเตรียมทรัพย์สินและข้อมูลประกอบการ
จัดแสดงแล้วเสร็จ จ�ำนวน 150 ชิ้น

57

58

6. โครงการจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล การใช้ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ศุ ล กากรภายใต้ ค วามตกลง
เขตการค้าเสรี
กรมศุ ล กากรได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ค ณะ
ท�ำงานฯ ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้อง
ทั้งด้านการจัดท�ำฐานข้อมูลและด้านการจัดท�ำระบบ
ฐานข้ อ มู ล มาท� ำ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ ป็ น ข้ อ สรุ ป
แนวทางในการเสนอข้อมูลการใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุ ล กากรภายใต้ ค วามตกลงเขตการค้ า เสรี แ ละ
จัดท�ำร่างบทน�ำและวรรณกรรมปริทศั น์ รวบรวมกรณี
ปัญหาของการใช้สิทธิภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
ที่ส่วนกฎหมายว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดได้รับระหว่างปี พ.ศ.
2552 - 2556 จัดท�ำร่างระเบียบการวิจัย ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการน�ำเข้าโดยทั่วไปที่ได้รับจาก
ส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสุดท้ายน�ำผลการศึกษาเสนอกรมฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารเชิงนโยบายตามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการ
ก�ำหนดท่าทีของประเทศไทย
7. โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน (Coordinated Border Management : CBM)
ด�ำเนินการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาก�ำหนดรูปแบบการบริหารงาน เพื่อ
รองรับภารกิจอ�ำนวยความสะดวกในกระบวนการโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้าที่จุดน�ำเข้า-ส่งออก
บริเวณด่านศุลกากรชายแดน โดยมุ่งเน้นให้ระเบียบพิธีการศุลกากรมีความง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายทางการค้าที่เกิดจากความล้าสมัยและความไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานชายแดนอื่นทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยด�ำเนินการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน จัดท�ำเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการน�ำเสนอ
ข้อมูลในการสัมมนาผู้บริหารกรมศุลกากร ด�ำเนินการแปลเอกสารข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องจากภาษา
ต่างประเทศเป็นภาษาไทย ในการนี้ คณะท�ำงานฯ ได้ศึกษา ส�ำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารชายแดนร่วมกัน กล่าวคือรูปแบบการด�ำเนินการของศุลกากรประเทศต่าง ๆ
ที่จะน�ำมาปรับใช้ในบริบทของศุลกากรไทย และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมแนวทางแก้ไขน�ำมาจัดท�ำ
เป็นรายงานการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารกรมศุลกากรและน�ำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ทาง Intranet
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
8. โครงการการจัดท�ำระเบียบปฏิบัติสำ� หรับพิธีการศุลกากรผ่านแดนตามพิธีสาร 7 ภายใต้
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
เป็นการด�ำเนินการจัดท�ำระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพิธีสาร 7 ภายใต้
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน โดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี้
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(1) ใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบโดยมีการขนส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
(1.1) สือ่ สารระหว่างผูค้ า้ (Traders) และศุลกากรในการยืน่ ค�ำส�ำแดงผ่านแดน (Transit
Declaration) และการปลดเปลื้องภาระหรือล้างพิธีการในการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่เสร็จสมบูรณ์
(Discharge of Completed)
(1.2) แลกเปลีย่ นข้อมูลขนส่งผ่านแดนระหว่างหน่วยงานศุลกากร (Customs Authorities)
(2) ระบบนีเ้ ปิดกว้างส�ำหรับผูค้ า้ (Traders)
ทัง้ หลายทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมโดยไม่ค�ำนึงถึงประเภท
ธุ ร กิ จ ของผู ้ ค ้ า ดั ง กล่ า ว และจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น
คุณสมบัติของผู้ค้า (Traders) โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำ� นาจ
ตามเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ได้ตกลงกัน (Minimum Agreed
Criteria) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (International Best Practice)
(3) ใช้ระบบการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ในการประเมินความเสี่ยง (Risk Profiling Scheme) เพื่อให้ผู้ค้าที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดได้ปฏิบัติ
พิธีการที่เรียบง่ายตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
(4) ใช้หลักประกัน (Guarantee) อันเดียว โดยมีความสมบูรณ์ในทุกประเทศ และครอบคลุม
ถึงสินค้าตลอดเส้นทางการขนส่ง
(5) ใช้แบบส�ำแดงหรือเอกสารการส�ำแดงทางศุลกากรที่เหมือนกันทั้งภูมิภาคในการขนส่ง
ผ่านแดน (Single Regional Customs Declaration/Document for transit)
การลงนามร่างพิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค: กฎเกณฑ์และ
พิธกี ารว่าด้วยศุลกากรผ่านแดนอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน ขณะนี้ ได้มหี นังสือถึงส�ำนักเลขาธิการอาเซียนในการรับรองความถูกต้องของเนือ้ หา
ร่างพิธีสาร 7 และภาคผนวกทางเทคนิคแล้ว และได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอ
ให้จัดท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจเต็ม (Full Powers) ในการลงนามร่างพิธีสาร 7 และภาคผนวกทางเทคนิค
ดังกล่าว โดยกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจเต็ม (Full Powers)
เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนาม อันจะน�ำไปสู่การให้สัตยาบันพิธีสาร 7 เพื่อยอมรับและผูกพัน
ตามพันธกรณีกับสมาคมอาเซียนต่อไป
9. โครงการศึกษารูปแบบการจัดท�ำความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ส�ำหรับโครงการ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
กรมศุลกากรได้ด�ำเนินการศึกษา ส�ำรวจ รวบรวม ข้อมูลความเป็นมา และรูปแบบการจัดท�ำ
ความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ตามโครงการ AEO Program จากเอกสารขององค์การศุลกากรโลก
(WCO) และเอกสารอืน่ ๆ เช่น เอกสารการประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานศุลกากรต่างประเทศ เอกสาร
ตัวอย่างเปรียบเทียบ MRA ระหว่างประเทศ เช่น JP-US, JP-EU และเอกสารขององค์การศุลกากร

59

60

โลก (WCO) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำความตกลงยอมรับร่วมกัน โดยในการประชุมของคณะท�ำงานฯ
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนงาน ระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมายทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท�ำความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) และขั้นตอนในการจัดท�ำความตกลงฯ พร้อมสรุปผลการศึกษา
และจัดท�ำรูปเล่มรายงานผลการศึกษาโครงการฯ น�ำเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป
10. ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านภาษี
น�ำเสนอผลการประชุมร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจด้านภาษี เนื่องจากยังมีวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ทาง
ภาษี โดยเฉพาะการขอมีเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากร กรมสรรพากรได้เสนอแนะแนวทางอ�ำนวยความ
สะดวกในการขอเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากรให้กบั วิสาหกิจชุมชน โดยก�ำหนดจุด One Stop Service
ร่วมกับส�ำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือให้กรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่มีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร และให้
กรมสรรพากรเป็นผู้ก�ำหนดเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรแล้วแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเพื่อ
จะได้แจ้งวิสาหกิจชุมชนต่อไป ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่มีเลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากรก่อนที่จะ
มีการด�ำเนินการข้างต้น อาจพิจารณายกเว้นโทษปรับเป็นการเฉพาะ

11. ด�ำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (ต่อเนื่อง)
• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ถือหุ้นของสถาบัน
การเงินส�ำหรับผลประโยชน์ที่ได้จากการที่สถาบันการเงินควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันการเงิน
ส�ำหรับเงินได้พึงประเมินรายรับหรือการกระท�ำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงิน
ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2
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• ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่สถาบันการเงินส�ำหรับ
มูลค่าของฐานภาษีรายรับหรือการกระท�ำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินโอน
กิจการบางส่วนให้แก่กันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2
• ลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ� ำนองอสังหาริมทรัพย์หรือ
ห้องชุดระหว่างสถาบันการเงินทีโ่ อนสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2
ทั้งนี้เฉพาะการควบเข้ากันหรือโอนกิจการที่ได้กระท�ำภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
12. การให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation)
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจ�ำปี 2558
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจ�ำนวน 2,732.664 ล้านบาท และ
1,961.322 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยมีคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะด�ำเนินการพิจารณา
ให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะแก่รัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการขั้นตอนที่
เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการติดตามการประเมินผลอย่างชัดเจน

13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private
Partnership (PPP)
(1) จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทของทุกหน่วยงานในการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
(2) จัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองและแนวทางปฏิบตั ติ ามตามพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การด�ำเนินการ PPP ของภาครัฐ มีหลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่ชัดเจนและมีเอกภาพ โดยได้จัดท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรองและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จ�ำนวน 8 ฉบับ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองทีเ่ หลือเพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ PPP ต่อไป
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14. ปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่

ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เกีย่ วกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ และแนวทางปฏิบตั ิ พร้อมทัง้
จัดท�ำรายงานผลการศึกษาโครงสร้างภาษีรถยนต์ตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ
แนวทางปฏิบตั กิ ารตามหลักสากลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามปริมาณการปล่อย
CO2 ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และจัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เรียบร้อยแล้ว
15. การบริหารจัดการเงินกู้ภายใต้พระราชก� ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
การวางระบบบริหารจัดการน�้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
รัฐบาลได้ตราพระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหาร
จัดการน�ำ้ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 เพือ่ ให้มกี ารบริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการและเร่งรัด
ขยายเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน รวมถึงการบริหารจัดการน�ำ้ ในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ โดยมีกรอบวงเงินรวม 350,000 ล้านบาท ส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะได้ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพือ่ เร่งรัดการการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการที่
ได้รบั อนุมตั ิ รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกู้ โดยการลงพืน้ ทีด่ �ำเนินโครงการ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการด� ำเนินงานของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินกูต้ อ่ คณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัย (กบอ.) หรือ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) แล้วแต่กรณี โดย ณ วันที่ 1
กันยายน 2557 ได้มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวแล้วจ�ำนวน 21,659.47 ล้านบาท
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16. การบริหารจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ
ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน
แผนงานที่ 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง

แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลและถนนเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยา
แผนงานที่ 3 การเพิม่ ขีดความสามารถทางหลวงเพือ่ เชือ่ มโยงพืน้ ทีส่ ำ� คัญภายในประเทศของ
ประเทศและสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานที่ 4 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�ำ้
แผนงานที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านขนส่งทางอากาศ
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีความพร้อม และบรรจุ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ไว้ในแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 9 โครงการ วงเงินรวม 45,661.59 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รายการ

วงเงิน (ล้านบาท)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (รฟม.)
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น (รฟท.)
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (รฟท.)
โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 20 คัน (รฟท.)
โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า 50 คัน (รฟท.)
โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกสินค้า 308 คัน (รฟท.)
โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำ� หรับเชิงพาณิชย์ 115 คัน (รฟม.)
โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ 3,183 คัน (ขสมก.)
เงินกู้เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน จ�ำนวน 8 ล�ำ ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

5,934.00
2,538.79
1,716.41
1,828.70
984.38
115.50
700.34
8,303.00
23,540.47
45,661.59
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17. ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ (กองทุนฯ)
กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชก�ำหนดกองทุนส่งเสริมการ
ประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ (1) เพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการรับประกันภัยและการท�ำประกันภัยต่อ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย
พิบัติให้ความคุ้มครองครอบคลุม 3 ภัย คือ น�ำ้ ท่วม พายุ และแผ่นดินไหว (2) เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยจัดให้มีการรับประกันภัยในจ�ำนวนสูงสุด ในอัตรา
เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม (3) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างเพียงพอทั่วถึง
รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ และผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ยังคงด�ำเนินกิจการต่อไป
ในประเทศไทย ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 มีกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,358,961 ฉบับ
โดยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย จ�ำนวน 1,340,430 ฉบับ กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จ�ำนวน 17,608 ฉบับ และกลุ่มอุตสาหกรรม จ�ำนวน 923 ฉบับ ทั้งนี้ ทุนประกันภัย
ต่อทั้งหมดมีจำ� นวนทั้งสิ้น 65,078 ล้านบาท โดยเป็นทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯ ทั้งสิ้น
22,041 ล้านบาท และมีค่าเบี้ยประกันภัยสะสมในส่วนของกองทุนทั้งสิ้น 707 ล้านบาท
18. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557
โครงการประกันภัยข้าวนาปีของรัฐบาลไทยเริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบนั ซึง่
รัฐบาล ได้มอบหมายกระทรวงการคลัง โดยมีส�ำนักเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนิน
โครงการ และธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้บริหารโครงการ โดยใน
ปีการผลิต 2557 ธ.ก.ส. ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผูเ้ อาประกันกับบริษทั ประกันทัง้ 4 ราย
ได้แก่ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. ทิพยประกันภัย บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย และ บมจ.วิริยะ
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ประกันภัย ซึ่งในปีการผลิต 2557 ได้ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 1.5 ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 3 ของพื้นที่นาข้าวทั้งประเทศ โดยมีวงเงินคุ้มครอง 1,111 บาท/ไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูก
ส�ำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย
และวงเงินคุ้มครอง 555 บาท/ไร่ ส�ำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยแบ่งออก
เป็น 5 อัตรา ได้แก่
ระดับความเสี่ยง

1.
2.
3.
4.
5.

พื้นที่เสี่ยงต�่ำที่สุด 120 บาท/ไร่
พื้นที่เสี่ยงต�่ำมาก 230 บาท/ไร่
พื้นที่เสี่ยงต�่ำ 350 บาท/ไร่
พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 440 บาท/ไร่
พื้นที่เสี่ยงสูง 475 บาท/ไร่

อัตราเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น

เกษตรกรต้องช�ำระ

รัฐอุดหนุน

60 บาท/ไร่
70 บาท/ไร่
80 บาท/ไร่
90 บาท/ไร่
100 บาท/ไร่

60 บาท/ไร่
160 บาท/ไร่
270 บาท/ไร่
350 บาท/ไร่
375 บาท/ไร่

ผลการด�ำเนินโครงการฯ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เบี้ยประกันภัยที่ได้รับทั้งหมดจ�ำนวน
358,506,267.05 บาท และพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ�ำนวน 826,544.75 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
55.23 ของพื้นที่เป้าหมาย
19. การค้าเสรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า
(1) การด�ำเนินการภายใต้กรอบเอเปค
พิจารณาความเหมาะสมในการด�ำเนินการปรับลดภาษีรายการสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กรอบเอเปคจ�ำนวน 54 รายการ ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 5 ภายในปี 2558 ตามแถลงการณ์ของ
ผู้นำ� เขตเศรษฐกิจเอเปคเมื่อปี 2555 โดยได้รวบรวมข้อมูลรายการสินค้าและท�ำการศึกษารายละเอียด
ของสินค้าแต่ละรายการเพื่อจัดท�ำความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลดภาษีสินค้าแต่ละรายการ
เพื่อน�ำเสนอในการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศหลายครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการน�ำเสนอความเห็นของไทยต่อสมาชิกเอเปคอื่น ๆ
(2) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี
กรอบการเจรจาความตกลงการค้ า เสรี ไ ทย-ชิ ลี เป็ น ความตกลงที่ มี ก รอบกว้ า ง
(Comprehensive Agreement) โดยได้รวมข้อบทต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการค้าและการลงทุนในความตกลง
ฉบับเดียว ซึ่งปัจจุบันการเจรจาได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2556 โดยได้มีการลงนามความตกลงดังกล่าวในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้
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(3) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลังได้จดั ท�ำตารางการลดภาษีศลุ กากรของไทยเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการทบทวน
ถ้อยค�ำทางกฎหมาย และด�ำเนินการภายในประเทศเพื่อเตรียมการลงนามในความตกลงฯ ดังกล่าว
20. การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
มีการศึกษา วิเคราะห์ และระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายใต้ “คณะท�ำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน” เพื่อก�ำหนดท่าทีในการเจรจา
เปิดเสรีการค้าสาขาบริการด้านการเงินทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีอย่างเป็นระบบ และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมมากที่สุด
ภายใต้การเจรจาจัดท�ำความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี ล่าสุดการเจรจาเพื่อจัดท�ำความ
ตกลงการค้าเสรีสาขาบริการด้านการเงินในกรอบไทย-ชิลี และไทย-เปรู ได้เสร็จสิน้ แล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การด�ำเนินงานเพือ่ ให้ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึง่ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะหน่วยงาน
หลักผู้เจรจาหลักในข้อบทการค้าบริการด้านการเงิน ได้เข้าร่วมในการเจรจาสาขาบริการด้านการเงิน
ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการยกร่างข้อบทว่าด้วยการค้าบริการด้านการเงิน เพือ่ ใช้เป็นท่าทีสำ� หรับ
การเจรจา
AIF)

21. การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund:

หนึ่งในผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญของความร่วมมือด้านการเงินการคลังภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อเป็น
กลไกที่จะน�ำเงินออมที่มีอยู่จำ� นวนมากในภูมิภาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และสนับสนุน
การลดช่องว่างของการพัฒนาภายในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน
อีกทางหนึง่ ด้วย โดยกองทุน AIF ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในปี 2555 มีลกั ษณะเป็นกองทุนร่วมระหว่างประเทศสมาชิก
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อาเซียนและธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund: ADB) มูลค่า 485.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลังได้ตงั้ งบประมาณปี 2555 จ�ำนวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ จ่ายสมทบ
การจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว โดยแบ่งการช�ำระเป็น 3 งวด ๆ ละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555, 2556
และ 2557 ตามล�ำดับ ซึ่งประเทศไทยได้ (1) โอนเงินลงทุนงวดแรก (มูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับ
กองทุน AIF ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 (2) โอนเงินลงทุนงวดที่ 2 (มูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 (3) โอนเงินลงทุนงวดที่ 3 (มูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
22. ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership Strategy: CPS)
ฉบับที่ 2 ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
ส�ำหรับปี 2556 - 2559 (สศค.)
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ ADB จัดท�ำ  CPS ฉบับที่ 2 ระหว่างประเทศไทยและ
ADB ส�ำหรับปี 2556 - 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ADB น�ำ
ไปสูก่ ารเติบโตและรายได้ตอ่ หัว (การเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน) ลดความ
ยากจน ปรับปรุงการกระจายรายได้ และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ (การเติบโตแบบองค์รวม) ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม) บริการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส
(ธรรมาภิบาลที่ดี) และปรับปรุงการเชื่อมโยงภายในอาเซียน (ความร่วมมือระดับภูมิภาค) พร้อมทั้งช่วย
ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนสถานะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงต่อไปในอนาคต โดย CPS
เน้นการด�ำเนินการผ่าน 3 เสาหลักยุทธศาสตร์ (Strategic Pillars) ได้แก่ (1) การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม (Knowledge Advancement and Innovation) (2) การพัฒนาภาคเอกชน
(Private Sector Development) และ (3) ความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมิภาค (Regional
Cooperation and Integration: RCI) และให้การสนับสนุนใน 4 สาขาหลัก คือ สาขาการขนส่งและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการเงิน สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ และสาขาพลังงาน
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23. ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลักในการก�ำกับ
ดูแลตลาดทุน ซึ่งบทบัญญัติหลักที่ใช้บังคับกับการด�ำเนินการต่าง ๆ ในตลาดทุน และในส่วนที่เป็นบท
ก�ำหนดโทษ ได้กำ� หนดให้การกระท�ำทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวถือเป็นการกระท�ำความผิด
ทีม่ มี าตรการลงโทษทางอาญา ซึง่ ในการด�ำเนินคดีอาญา มีกระบวนการทีใ่ ช้ระยะเวลานาน และมีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณา รวมทั้งมาตรฐานการพิสูจน์การลงโทษในคดีอาญา
ต้องเป็นไปตามหลักการพิสูจน์จนสิ้นสงสัย (Prove Beyond Reasonable Doubt) แต่การกระท�ำ
ความผิดในคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ ผู้กระท�ำความผิดมักจะร่วมกันท�ำเป็นกลุ่ม รู้เห็นและแบ่งหน้าที่
กันด�ำเนินการ และพยานหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครอง ของผู้กระท�ำความผิด จึงท�ำให้การ
รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระท�ำความผิดเป็นไปได้ยาก
24. มาตรการภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
(1) การขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าแคโทดและส่วนของแคโทด ตามประเภทย่อย
ฅ7403.11.00 ซึ่งได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ออกไปอีก 2 ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
28 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวง
การคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชก�ำหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(2) การขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดประเภทถังเหล็ก
ทั้งที่น�ำเข้าในลักษณะเป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์เพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตอนที่ 87 และที่
น�ำเข้าในลักษณะเป็นรายชิ้นจ�ำนวน 6 ประเภทย่อย ได้แก่ ประเภทย่อย 7311.00.21 ประเภทย่อย
7311.00.22 ประเภทย่อย 7311.00.29 ประเภทย่อย 7311.00.93 ประเภทย่อย 7311.00.94 และ
ประเภทย่อย 7311.00.99 ซึ่งได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี
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6 เดือน โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 เพือ่ ให้เกิดความ
ต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด
ประเภทถังเหล็กเป็นเชือ้ เพลิง รวมทัง้ สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกในภาค
ขนส่งตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12
แห่งพระราชก�ำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
25. การจัดท�ำประมาณการเศรษฐกิจไทย
เป็นเครื่องมือหลักในการจัดท�ำนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อน�ำผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน
การวางแผนนโยบายการคลัง โดยเฉพาะการประมาณการรายได้รฐั บาลให้แม่นย�ำ การวางแผนรายจ่ายทีม่ ี
ผลต่อการยกระดับศักยภาพการผลิตของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม รวมไปถึง
การน�ำไปใช้ในการวางแผนงบประมาณประจ�ำปีสำ� หรับการจัดท�ำประมาณการเศรษฐกิจ โดยส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำ และได้มกี ารแถลงข่าวตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทย
ต่อสาธารณชนเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ในปัจจุบันส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังก�ำหนดให้มีการแถลง
ประมาณการเศรษฐกิจเป็นประจ�ำทุกไตรมาสในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ตามล�ำดับ
ซึง่ ประมาณการเศรษฐกิจไทย โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นการเผยแพร่ตวั เลขเศรษฐกิจทีส่ �ำคัญ
ได้แก่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดุลการค้า และดุลบัญชีเดินสะพัด ทีไ่ ด้จากแบบจ�ำลอง
ของเศรษฐกิจมหภาค โดยได้ค�ำนึงถึงผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายใน เช่น สถานการณ์ด้านการเมือง
ภัยแล้งและอุทกภัยต่าง ๆ และปัจจัยภายนอกเช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัว
ของราคาน�้ำมัน เป็นต้น
เป้าหมายที่ 3 : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability)
1. การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
(1) ส�ำรวจขอมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงในภูมิภาค ด�ำเนินการในพื้นที่ 3 พื้นที่
มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 96,660 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 96,660 แปลง
(2) ส�ำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในภูมิภาค จ�ำนวน 2,570,300 แปลง
ด�ำเนินการในพื้นที่ 22 พื้นที่ มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 2,570,300 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน
2,570,300 แปลง
(3) ส�ำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ UTM ด�ำเนินการ
ในพื้นที่ 17 พื้นที่ มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 970,600 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
970,600 แปลง
(4) ส� ำ รวจข้ อ มู ล เพื่ อ ปรั บ ราคาประเมิ น ที่ ดิ น รายบล็ อ ก ด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ 5 พื้ น ที่
มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 914,100 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน 914,100 แปลง
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(5) ส�ำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM ในภูมิภาค
ด�ำเนินการในพื้นที่ 40 พื้นที่ มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 5,098,795 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 5,098,795 แปลง
(6) ส�ำรวจข้อมูลเพื่อทบทวนการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในภูมิภาค ด�ำเนินการ
ในพื้นที่ 2 พื้นที่ มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 124,900 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน
124,900 แปลง
(7) ส�ำรวจข้อมูลเพือ่ ทบทวนการปรับราคาประเมินทีด่ นิ รายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ UTM
ในภูมภิ าค ด�ำเนินการในพืน้ ที่ 1 พืน้ ที่ มีเป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 28,900 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 28,900 แปลง
(8) ส�ำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมาย
การด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,304,700 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน 1,305,600 แปลง
2. โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร

(1) ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ได้แก่ วิธีการจัดซื้อหรือการ
จ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่มีความซับซ้อน โดยก�ำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าและงานจ้าง
ที่ก�ำหนดไว้ในระบบ e-Catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ได้แก่ การจัดหา
พัสดุตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ด้วยวิธกี ารซือ้ หรือ
การจ้างทีม่ รี ายละเอียดคุณลักษณะทีม่ คี วามซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ โดยให้ผขู้ าย ผูใ้ ห้บริการ หรือผูร้ บั
จ้างเข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
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3. โครงการพัฒนาระบบการค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและการก�ำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการรวม 5 ระบบงาน ได้แก่
(1) ระบบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการก่อสร้างและการก�ำหนดราคากลาง
(2) ระบบข้อมูลราคากลางและการจ้างก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
(3) ระบบการค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์
(4) ระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดท�ำรายงาน
(5) ระบบเผยแพร่และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างก่อสร้างและราคากลาง
4. ศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
(Eco Car)
กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจร่างประกาศกระทรวงการคลังเพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ซึ่งหากพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะได้ด�ำเนินการ
ออกประกาศกระทรวงการคลังฯ ต่อไป
5. ติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องดื่ม
ด�ำเนินการส�ำรวจ รวบรวมข้อมูลโรงงานเครื่องดื่มที่จะติดตั้งและข้อจ�ำกัดของสายการผลิต
รวม 6 โรงงาน 23 สายการผลิตและศึกษา ดูงาน วิเคราะห์คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน�ำมาใช้ เพื่อพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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6. ปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพือ่ รองรับ AEC ของกรมสรรพสามิต
(Modify Internet System to Support AEC : MISS-AEC)
รวบรวมข้อมูลสรรพสามิตเพือ่ จัดท�ำเว็บไซต์ และด�ำเนินการแปลข้อมูลสรรพสามิตเป็นภาษา
ต่าง ๆ 5 ภาษา ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลสรรพสามิต 5 ภาษา พัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล
สรรพสามิตเป็นภาษาต่าง ๆ 5 ภาษา จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Info Graphic) และจัด
ฝึกอบรม
7. ปรับปรุงระบบงานธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับ AEC
ปรับปรุงระบบงานให้มีความพร้อมในการด�ำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้เสียภาษี
ชาวต่างประเทศและปรับปรุงการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตให้ได้มาตรฐานและเป็นสากล ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารระบบคอมพิวเตอร์ (SRS) และขอบเขตระบบงาน และ
ส่งมอบงานตามแผนงาน

8. เตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศึกษานโยบายการจัดเก็บภาษีภายในประเทศและระบบการจัดเก็บภาษีของสมาชิกอาเซียน
และเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยได้ดำ� เนินการ
ศึกษานโยบายการจัดท�ำโครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
9. ปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC
ระยะที่ 2 (Excise Date Taxonomy Phase ll)
ปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากล ศึกษา ออกแบบข้อมูล รูปแบบข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลฐานข้อมูลหลักทั้งหมดขององค์กร เพื่อจัดท�ำเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พัฒนา
ระบบเว็บไซต์) การจัดท�ำโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูลหลักพร้อม Mapping พิกดั สินค้าสรรพสามิตกับ
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Harmonized System Code ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (e-book) และพัฒนาระบบตรวจสอบ
สินค้าและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
10. แผนบริหารจัดเก็บภาษีอากร
แผนบริหารจัดเก็บภาษีอากร ปี 2557 ได้ จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,729,819 ล้านบาท ซึ่งต�่ำกว่า
ประมาณการ จ�ำนวน 160,731 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 จ�ำแนกเป็นรายประเภทภาษี ดังนี้
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 13,055 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4
เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีผลกระทบมากกว่าที่คาดไว้
(2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้ตำ�่ กว่าเป้าหมาย 74,882 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท�ำให้ผลประกอบการของภาคเอกชนขยายตัวต�่ำกว่าที่ประมาณ
การไว้ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีจากก�ำไรสุทธิของผลประกอบการรอบปีบัญชี 2556 (ภ.ง.ด. 50) และ
จากประมาณการก�ำไรสุทธิครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ต�่ำกว่าประมาณการเป็นส�ำคัญ
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 70,944 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 เป็นผล
จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการน�ำเข้าต�่ำกว่าเป้าหมาย 67,674 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.9
ประกอบกับภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีจ่ ดั เก็บจากการบริโภคในประเทศจัดเก็บได้ต�่ำกว่าเป้าหมาย 3,270 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.8
(4) ภาษีธรุ กิจเฉพาะจัดเก็บได้สงู กว่าเป้าหมาย 3,234 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.5 เป็นผลจาก
ธุรกรรมภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงขยายตัวดี
11. แผนบริหารการบริหารงานส�ำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถส�ำรวจและติดตามธุรกิจที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีให้เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นได้จำ� นวน
260,640 ราย สูงกว่าประมาณการ 60,640 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 30.32
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ภาษี

12. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Tax Payer Account) (โครงการ
ปี 2556 - 2558) เป็นระบบทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผเู้ สียภาษีให้สามารถเข้ามาดูประวัตกิ ารยืน่ แบบ
เสียภาษีย้อนหลังได้ว่าได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีแล้วหรือไม่ ยื่นแบบแสดงรายการครบถ้วนตามที่
ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วหรือไม่ หากมีกรณีขอคืนภาษีจะอยู่ในขั้นตอนใดของการด�ำเนินการของ
เจ้าหน้าที่ และกรณีมีหนี้ภาษีอากรค้างต่อกรมสรรพากร เป็นหนี้ภาษีอากรใด จ�ำนวนเท่าใด เพื่อจะได้
ด�ำเนินการใช้สิทธิโต้แย้งตามกฎหมายได้ภายในก�ำหนดเวลา
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13. โครงการด�ำเนินการกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ภายหลังการแปรสภาพ ระยะที่ 1
ด�ำเนินการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง (กองทุน) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 จาก
เดิมเป็นกองทุนปิดประเภทไม่รับซื้อคืนก่อนสิ้นอายุโครงการ เป็นกองทุนเปิด (ไม่ก�ำหนดอายุโครงการ)
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ และเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนของ
ภาครัฐในกิจการทีม่ คี วามจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศในเชิงเศรษฐกิจ สร้างผลตอบแทนทีย่ งั่ ยืน
และมัน่ คงและช่วยลดภาระงบประมาณ รวมทัง้ เพิม่ ทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน
การบริหารจัดการกองทุนด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการก�ำกับการด�ำเนินการ
กองทุน มีหน้าที่พิจารณากรอบการด�ำเนินงานของกองทุน และคณะกรรมการการลงทุนของกองทุน
มีหน้าที่ลงทุนตามกรอบที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการก�ำกับการด�ำเนินงานกองทุนรวม
วายุภักษ์ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่งแล้ว
14. การด�ำเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 และการ
จัดท�ำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
จัดท�ำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งการปรับปรุงแผน
ระหว่างปีรวม 2 ครั้ง มีวงเงินด�ำเนินการ 1,310,016.10 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557
สามารถด�ำเนินการตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ได้
รวมทั้ ง สิ้ น 1,137,272.64 ล้ า นบาท หรื อ
คิดเป็นร้อยละ 86.81 ของแผน และมียอด
หนี้สาธารณะคงค้างจ�ำนวน 5,690,814.15
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.18 ของ GDP
นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการบริหารหนีแ้ ละบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและ
ความเสีย่ งของหนีใ้ นประเทศและหนีต้ า่ งประเทศ
ให้อยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
ยอมรับได้ รวมทัง้ อยูภ่ ายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง โดยสามารถบริหารความเสีย่ งได้วงเงินทัง้ สิน้
60,381.40 ล้านบาท และท�ำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ประมาณ 6,021.30 ล้านบาท
ส�ำหรับแผนการบริหารหนีส้ าธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 เป็นแผนทีจ่ ดั ท�ำเพือ่ ก�ำหนด
ทิศทางและแนวทางการด�ำเนินงานด้านหนีส้ าธารณะในปีงบประมาณ 2558 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทัง้ มีความเหมาะสมภายใต้กรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง มีวงเงินรวม 1,426,437.05 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 แผนงานย่อย ดังนี้
(1) แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 381,894.32 ล้านบาท
(2) แผนการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 797,179.66 ล้านบาท
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(3) แผนการบริหารความเสี่ยง วงเงิน 79,048.10 ล้านบาท
(4) แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ วงเงิน
141,320.97 ล้านบาท และ
(5) แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ
วงเงิน 30,000 ล้านบาท
15. การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond)
แผนการออกตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้ตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะประจ�ำปีงบประมาณ พร้อมทั้งก�ำหนดรูปแบบและวิธีการ รวมทั้งเครื่องมือในการระดมทุน
โดยมีพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) เป็นเครื่องมือหลัก
ในการระดมทุนให้ได้ครบถ้วนตามจ�ำนวนที่ต้องการ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในระยะยาวเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมทั้งได้เพิ่มวงเงินพันธบัตรในแต่ละรุ่นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพียงพอที่จะท�ำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดรองได้ โดยในปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง จ�ำนวน 5 รุ่น ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

รุ่นอายุ

วงเงินที่ประกาศ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร

5 ปี
10 ปี
15 ปี
30 ปี
50 ปี
รวม

120,000
82,000
56,000
52,000
51,000
361,000

120,000
82,000
52,534
52,000
46,937
353,471

16. การจัดท�ำแผนงานการปฏิรูปภาษี (Tax Reform)
กระทรวงการคลังโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับกรมจัดเก็บภาษีได้จดั ท�ำแผนงานการ
ปฏิรูปภาษี ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปภาษีของทั้ง 3 กรมจัดเก็บภาษี ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างภาษี
สรรพากร การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต และการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากร รวมถึง
การขยายฐานภาษีจากการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างภาษี
อากรของไทย และวางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว เพื่อให้โครงสร้างภาษีอากรของ
ไทยมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศ และยึดหลักค�ำแถลงนโยบายของคณะ
รัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
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แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึง่ จะจัดเก็บ
จากทรัพย์สนิ เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง โดยให้มผี ลกระทบต่อผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้นอ้ ย
ที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้น
ภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
17. ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้ พ.ศ. ....
ก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ก�ำหนดให้คณะ
กรรมการก�ำกับการทวงถามหนี้เป็นผู้ก�ำกับดูแลการทวงถามหนี้ของผู้ทวงถามหนี้ และพิจารณาข้อร้อง
เรียนต่าง ๆ มีการก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการทวงถามหนี้ เช่น ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงตนโดยแจ้งชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน ต้องติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้หรือบุคคลที่ลูกหนี้ได้ระบุไว้ ติดต่อได้ในเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 20.00 น. เป็นต้น และก�ำหนดข้อห้ามในการทวงถามหนี้ลักษณะต่าง ๆ เช่น การข่มขู่ การใช้ความ
รุนแรง หรือการกระท�ำทีท่ ำ� ให้เกิดความเสียหายแก่รา่ งกาย ชือ่ เสียง หรือทรัพย์สนิ การใช้วาจาหรือภาษา
ที่เป็นการดูหมิ่น ถากถาง หรือเสียดสีต่อลูกหนี้หรือผู้อื่น การแสดงหรือการใช้เครื่องหมายหรือเครื่อง
แบบ สัญลักษณ์ หรือข้อความใด ๆ ที่อาจท�ำให้เข้าใจว่าเป็นการกระท�ำของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น และมีบทก�ำหนดโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน ทั้งโทษทางปกครองและโทษ
ทางอาญา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติรบั หลักการร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. ....
18. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชก�ำหนดว่าด้วยนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจเพือ่ การแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. ....
พระราชก� ำ หนดนิ ติ บุ ค คลเฉพาะกิ จ เพื่ อ การแปลงสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2540
มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ เป็นกฎหมายรองรับกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ แต่เนือ่ งจากสภาพ
เศรษฐกิจ ปัญหาด้านข้อกฎหมาย และการพัฒนาตราสารทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ท�ำให้การ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ข้อก�ำหนดบางมาตรา
ยังมีความไม่ชดั เจน เกิดปัญหาการตีความบางมาตราเป็นอุปสรรค และปัจจุบนั มีการพัฒนากฎหมายอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน หรือการแก้ไขมาตราทีเ่ กีย่ วข้องอันเนือ่ ง
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มาจากผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เป็นต้น กระทรวงการ
คลัง และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบหลักการและเหตุผล และมอบหมายให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมาย ในการนี้ คสช. ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และเห็นควร
ส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามล�ำดับต่อไป
19. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การแก้ไขเพิ่มเติมให้อ�ำนาจกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินสามารถ
ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎหมาย
20. ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ก�ำหนดมาตรการ
การลงโทษทางแพ่ง)
ก�ำหนดมาตรการการลงโทษทางแพ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้รัฐสามารถบังคับใช้กับ
ผู้กระท�ำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือไปจากการบังคับใช้กฎหมายผ่านกระบวนการลงโทษทางอาญา ความผิดที่สามารถบังคับใช้
กฎหมายด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งได้เป็นความผิดที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
มีนยั ต่อความน่าเชือ่ ถือ และความโปร่งใสของตลาดทุนไทย เมือ่ มีการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง
กับผู้กระท�ำความผิดแล้ว จะท�ำให้คดีอาญาระงับหรือยุติไปด้วย เว้นแต่ถ้าเป็นความผิดที่ร้ายแรงหรือ
ท�ำให้เสียหายเป็นวงกว้าง และความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าจะได้มี
การลงโทษทางแพ่งไปแล้วก็ยงั สามารถมีการด�ำเนินการทางอาญากับผูก้ ระท�ำผิดได้อกี มีคณะกรรมการ
ก�ำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นผูท้ มี่ อี �ำนาจในการก�ำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งเพือ่ บังคับใช้กบั
ผู้กระท�ำผิด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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21. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ก�ำหนดให้ลกู หนีส้ ามารถน�ำทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันได้โดยไม่ตอ้ ง
ส่งมอบการครอบครองให้กบั เจ้าหนี้ ก�ำหนดทรัพย์สนิ ทีน่ ำ� มาเป็นหลักประกันได้ เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง
สินค้าคงคลัง ก�ำหนดให้สญ
ั ญาหลักประกันทางธุรกิจต้องท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
(อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ก�ำหนดกระบวนการบังคับหลักประกันทีม่ คี วามรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยไม่จำ� เป็น
ต้องฟ้องศาลทุกกรณี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการพิจารณาคดีของศาล และก�ำหนดการบังคับ
หลักประกันโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) กรณีทรัพย์สนิ ทัว่ ไป เจ้าหนีอ้ าจเข้ายึดทรัพย์ทเี่ ป็นหลักประกันนัน้ หรือลูกหนีอ้ าจยินยอม
ให้เจ้าหนีน้ ำ� ทรัพย์นนั้ ไปจ�ำหน่ายโดยวิธปี ระมูลแบบเปิดเผยเพือ่ น�ำเงินมาช�ำระหนี้ หากลูกหนีไ้ ม่ยนิ ยอม
เจ้าหนี้อาจด�ำเนินการบังคับช�ำระหนี้ผ่านกระบวนการทางศาลได้
(2) กรณี ที่ท รัพ ย์ นั้นเป็น “กิจ การ” ให้ ผู ้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี เ หตุ ใ ห้ บั ง คั บ
หลักประกันแล้ว จึงด�ำเนินการจ�ำหน่ายหลักประกันเพื่อช�ำระหนี้ โดยให้ส่งมอบหลักประกันนั้นแก่
ผู้บังคับหลักประกันร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
22. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การให้ลกู จ้างจ่ายเงินสะสมในอัตราทีส่ งู กว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
การให้ลกู จ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลือ่ นการส่งเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้เป็นการชัว่ คราว การเพิม่
ทางเลือกในการบันทึกรายได้ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การให้โอนเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพไปยัง
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ การก�ำหนดนโยบายการลงทุนส�ำหรับลูกจ้างทีไ่ ม่แสดงเจตนาเลือกนโยบาย
การลงทุน รวมทั้งการก�ำหนดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี สามารถขอรับเงินออกจาก
กองทุนเป็นงวดได้
23. โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
(บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
กระทรวงการคลังมีนโยบายและเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ของการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูล
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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24. โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง่ ถือเป็นหัวใจของการพัฒนางาน ทีจ่ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ในระดับองค์การและประเทศในการขับเคลือ่ นองค์การไปสูค่ วามก้าวหน้า บุคลากรในสังกัดกระทรวง
การคลัง จึงจ�ำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและศักยภาพที่จะท�ำงานได้เหมาะสม
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร) เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการ
บริหารจัดการเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท�ำงาน อย่าง
เป็นระบบและต่อเนือ่ งและสามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม และจะน�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด จึงได้ดำ� เนินโครงการพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง ดังนี้
(1) โครงการนักบริหารการคลัง
(2) โครงการพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program)
25. การติดตามการด�ำเนินการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้ดำ� เนินภารกิจหลักภายใต้ บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่
ของผู้ตรวจราชการใน 2 ภารกิจหลัก ดังนี้
(1) การก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ รวมถึง
สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจติดตามการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ซึง่ มีสาระส�ำคัญใน 3 ส่วน คือ การตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจราชการโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส�ำนักนายก
รัฐมนตรี
(2) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในส่วนที่พาดพิง
ถึงเจ้าหน้าที่และ/หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย/ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่มี
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ผูร้ อ้ งเรียน/ร้องทุกข์ผา่ นทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางจดหมาย ทาง Internet ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
การคลัง ตู้ ปณ. 5 กระทรวงการคลัง ตลอดถึงเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายการเมืองมอบหมายให้ปลัดกระทรวง
การคลังด�ำเนินการ
26. ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัด สป.กค.
ส่ ว นตรวจสอบภายในระดั บ กรม (สตน.)
มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การคลั ง (สป.กค.) โดยรั บ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต่ อ
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557 สตน. ได้รั บอนุ มัติแผนการตรวจสอบ
จ� ำ นวน 8 เรื่ อ ง แบ่ ง เป็ น งานตรวจสอบด้ า นการ
ด�ำเนินงาน (Operation Auditing), ด้านการเงิน
การบัญชี (Financial Auditing) ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Auditing) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditing) โดยได้มกี าร
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานของหน่วยรับตรวจให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ งานตรวจสอบทีไ่ ด้ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถแล้วเสร็จ
ตามแผนฯ ที่วางไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ตลอดจนกฎ ระเบียบที่ก�ำหนด โดยมีเรื่องที่ตรวจสอบ ได้แก่
(1) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(2) การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ�ำต�ำแหน่งส�ำหรับช้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจ�ำต�ำแหน่งของส่วนราชการ
(3) การตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุนสวัสดิการส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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(4) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
(5) การตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
(6) การตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
(7) การตรวจสอบโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�ำหรับระบบ GFMIS
(8) การตรวจสอบโครงการการปฏิบตั ติ ามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
27. CCO-MOF สัญจร
จัดการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายในการท�ำงานของส่วนภูมิภาค เพื่อสื่อสารนโยบายด้าน
การบริหารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกีย่ วกับแผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญแก่ขา้ ราชการในสังกัดกระทรวง
การคลังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนนโยบาย และน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ในปี 2557 ได้ด�ำเนินการจัดการประชุม จ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
•

CCO-MOF สัญจร ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

• CCO-MOF สัญจร ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2557
2557

•

CCO-MOF สัญจร ภาคตะวันตกและภาคใต้ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
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28. โครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์
กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังจัดการประกวดรางวัลเพชร
วายุภกั ษ์ ครัง้ ที่ 5 (5th MOF INNOVATION AWARDS 2014)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริม กระตุน้ และสร้างแรง
จูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้
เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง น�ำเสนอรูปแบบการ
ให้บริการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานและประชาชนภายใต้
ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลังอย่าง
ต่อเนือ่ ง พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้แก่ หน่วยงานระดับ
กรม, หน่วยงานระดับพื้นที่และส่วนภูมิภาค, รายบุคคลและ
คณะบุคคล ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้
มีผู้ได้รับรางวัลจ�ำนวนทั้งสิ้น 27 ผลงาน
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ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจเร่งด่วน
1. การประชุมระหว่างสมาชิก (Internal Affairs Meeting) ของการประชุม Mint Directors
Conference (MDC) ครั้งที่ 28 ณ Mexico City ประเทศ Mexico
ประเทศไทยโดยกรมธนารั ก ษ์
เป็นสมาชิ กการประชุ ม MDC มาตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2539 และได้เข้าร่วมประชุม MDC
ณ กรุง Mexico City และเมือง Cancun
ประเทศ Mexico ระหว่างวันที่ 11 - 18
พฤษภาคม 2557 ร่วมกับประเทศสมาชิก
(Member Mints and Associated Mints)
กว่า 47 ประเทศ โดยมติทปี่ ระชุม Internal
Affairs Meeting เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2557 ได้ เ ห็ น ความชอบให้ ป ระเทศไทย
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม MDC ครั้งที่ 29 ในปี 2559 ที่กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้
อธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมเป็น Vice President ของ MDC Council เพื่อร่วมบริหารการจัดการประชุม
MDC ครัง้ ที่ 29 ซึง่ เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการทีจ่ ะได้มโี อกาสในการพัฒนาและแลกเปลีย่ นข้อมูล
เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ระหว่างประเทศสมาชิก MDC
ในปี พ.ศ. 2557 - 2559
2. การเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ตามโครงการคืนความสุขให้ประชาชน
		 โดยเปิดบริการให้เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ทงั้ 4 แห่ง ได้แก่ ศาลาเครือ่ งราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทย พิพิธภัณฑ์เหรียญพิพิธบางล�ำพู และที่ศูนย์การเรียนรู้
วิวฒ
ั นาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ โรงกษาปณ์รงั สิต ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนักเรียน นักศึกษาประชาชน ชาวไทย
ไม่เสียค่าเข้าชมส�ำหรับชาวต่างชาติเสียค่าบัตรชมตามราคาบัตรรวมกับพิพิธภัณฑ์อื่น
3. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพือ่ เป็นการปรับเพิม่ ค่าครองชีพให้แก่ผรู้ บั เบีย้ หวัดบ�ำนาญทีไ่ ด้รบั เบีย้ หวัดบ�ำนาญรวมกับเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ (ช.ค.บ.) แล้วต�่ำกว่าเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น
จนครบ 9,000 บาท ทัง้ นี้ กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 81/2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนาญ พ.ศ. 2521
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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4. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ...
เพือ่ ให้ขา้ ราชการซึง่ เป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ และผูร้ บั บ�ำนาญและทหาร
กองหนุนมีเบีย้ หวัดซึง่ เคยเป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการทีร่ บั ราชการอยูใ่ นวันก่อนวันที่
บทบัญญัติหมวด 3 สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 ใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผูซ้ งึ่ ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนก�ำหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ....
เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตราก�ำลังของ
กระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ถูกต้อง ตามกฎหมาย กระทรวง
การคลังจึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผูซ้ งึ่ ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนก�ำหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 82/2557 เรื่องเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณ
อายุราชการก่อนก�ำหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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6. แผนงานการจัดตั้งระบบ National Single Window: NSW ของประเทศ (การเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ NSW)
การจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการน�ำเข้า
ส่งออก และโลจิสติกส์ ของประเทศ ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามนโยบาย
ของรัฐบาล และความตกลงอาเซียน ส�ำหรับการจัดตัง้ ASEAN Single Window ภายใต้ความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปสู่การเชื่อมโยง ASEAN Single Window ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ส�ำหรับรองรับการเปิดเสรี AEC
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการน� ำ เข้ า การส่ ง ออก และโลจิ ส ติ ก ส์ กั บ
ระบบ NSW ของประเทศสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
ได้แก่

(1) หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้วจ�ำนวน 24 หน่วยงาน

1) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการ
น�ำเข้า-ส่งออกแบบไร้เอกสาร
2) กรมสรรพสามิต เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน�ำเข้า-ส่งออกสุรา ไพ่ และบุหรี่
3) กรมการค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย
• การเชื่อมโยงข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้นำ� เข้าสินค้า หอมแดง มันส�ำปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง ส้ม เครื่องในสุกร เครื่องใช้ไฟฟ้า และยางรถใหม่
• การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันส�ำปะหลัง (งวด)
• การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าถ่านไม้
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• การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกสินค้าไม้และไม้แปรรูป
• การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกกาแฟ
• การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองการส่งออกเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
4) กรมการค้าภายใน เชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตให้น�ำเครื่องชั่ง ตวง วัด ออกจาก
ด่านศุลกากร (ชว.2)
5) การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใบรั บ รองและ/หรื อ
ใบอนุญาตเพื่อการน�ำเข้าหรือการส่งของออกจากเขตประกอบการเสรี
6) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.6
ส�ำหรับน�ำเข้า- ส่งออก วัตถุอันตราย
7) ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายเชือ่ มโยงข้อมูลใบอนุญาตให้สง่ สินค้า
(อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย) ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ อ4)
มาตรา 12

8) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองการยกเว้นอากรตาม

9) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เชื่อมโยงหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย
เครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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10) กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย
• การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสินค้าการเกษตร (Health Certificate) กับ
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
• การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตการน�ำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรและ
ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.6 และแบบ ร.9)
11) กรมประมง เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ น� ำ สั ต ว์ น�้ ำ บางชนิ ด เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร และใบอนุญาตน�ำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)
12) ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เชื่อมโยงข้อมูล
ใบรับรองสินค้าการเกษตร (Health Certificate) กับกรมปศุสัตว์
อิเล็กทรอนิกส์

13) ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง เชือ่ มโยงข้อมูลใบรับเงินสงเคราะห์ทาง

14) ส� ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชื่อมโยงข้อมูลใบรับแจ้งการน�ำเข้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
15) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่าน
เชื้อโรค และพิษจากสัตว์
16) กรมศิลปากร เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งหรือน� ำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ออกนอกราชอาณาจักร
17) กรมธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย
• หนังสือรับรองให้จำ� หน่ายก๊าซปิโตรเลียมออกไปนอกราชอาณาจักร
• หนังสือรับรองให้น�ำสินค้า (น�้ำมันเชื้อเพลิง) เข้ามาในราชอาณาจักร และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน�ำ้ มันตามมาตรา 7
18) กรมการอุตสาหกรรมทหาร ประกอบด้วย การเชื่อมโยงข้อมูล ใบอนุญาตสั่งเข้ามา
ซึ่งยุทธภัณฑ์, ใบอนุญาตน�ำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์, หนังสือก�ำกับการส่งออก, และหนังสือก�ำกับการส่ง
ผ่านแดน
19) กรมการขนส่งทางบก เชือ่ มโยงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเพือ่ ใช้ในการส่งข้อมูลแบบ 32
20) การท่าเรือแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Manifest)
กรมป่าไม้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน�ำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
21) กรมป่าไม้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน�ำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
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22) กรมทรัพยากรธรณี เชื่อมโยง
ข้ อ มู ล หนั ง สื อ แจ้ ง การน� ำ ซากดึ ก ด� ำ บรรพ์ ห รื อ
ซากดึกด�ำบรรพ์ทไี่ ด้ถกู แปรสภาพ หรือเปลีย่ นแปลง
เป็ น รู ป ลั ก ษณะอื่ น เข้ า มาในราชอาณาจั ก รและ
หนังสือรับแจ้งการส่งหรือน�ำซากดึกด�ำบรรพ์หรือ
ซากดึกด�ำบรรพ์ทไี่ ด้ถกู แปรสภาพ หรือเปลีย่ นแปลง
เป็นรูปลักษณะอื่นซึ่งไม่ใช่ซากดึกด�ำบรรพ์ที่พบ
ในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
23) ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ เชือ่ มโยงข้อมูลใบอนุญาต น�ำเข้า-ส่งออกวัสดุนวิ เคลียร์
พิเศษ วัสดุพลอยได้หรือวัสดุต้นก�ำลังผ่านเรียบร้อย
24) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เชือ่ มโยงข้อมูลใบอนุญาต น�ำเข้า ส่งออก เครือ่ งวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์
(2) หน่วยงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างเตรียมเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบ NSW จ�ำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, กรมการปกครอง, กรมวิชาการ
เกษตร, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และกรมเจ้าท่า
(3) หน่วยงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการจัดซือ้ จัดจ้าง/จัดหาหรือพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบ
NSW จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน), กรมการบินพลเรือน,
กรมควบคุมโรค, ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
ทัง้ นีก้ ารเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบ NSW จะสามารถด�ำเนินการได้นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งระบบ NSW (ระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศ) พร้อมรองรับการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศแล้ว
7. โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเครือ่ งมืออุปกรณ์รองรับการเชือ่ มโยงการค้าชายแดน
และภูมิภาค (แผนพัฒนาศุลกากร)
โดยจัดกลุ่มตามระดับความพร้อมของ
โครงการเป็น 5 กลุ่ม คือเป็นโครงการก่อสร้าง
ด่านศุลกากร 4 กลุ่ม (36 โครงการ) และกลุ่มที่ 5
เป็นโครงการจัดหาเครื่องมือ (4 โครงการ) ดังนี้
• กลุ่มที่ 1 โครงการที่มีการส�ำรวจ
ออกแบบและมีที่ดินพร้อมด�ำเนินการ จ�ำนวน 27
โครงการ วงเงิน 3,108.729 ล้านบาท
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• กลุ่มที่ 2 โครงการที่มีแบบรายละเอียด แต่ต้องบริหารจัดการพื้นที่ จ�ำนวน 3 โครงการ
วงเงิน 3,360.456 ล้านบาท
• กลุม่ ที่ 3 โครงการทีม่ ที ดี่ นิ และอยูร่ ะหว่างการส�ำรวจออกแบบ จ�ำนวน 1 โครงการ วงเงิน
380.00 ล้านบาท
• กลุ่มที่ 4 โครงการที่ต้องศึกษาความเหมาะสมและก�ำหนดจุดที่ตั้งโครงการ จ�ำนวน
5 โครงการ และ 2 โครงการย่อยจากกลุ่มที่ 1 วงเงิน 2,554.350 ล้านบาท
•
4 โครงการ

กลุ่มที่ 5 โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการควบคุมทางศุลกากร จ�ำนวน

8. การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ำมันดีเซลและเบนซิน
มีการออกประกาศกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 จนถึงเดือนกันยายน 2557
รวม 11 ฉบับส่งผลให้รายได้ภาษีสรรพสามิตน�้ำมันดีเซลลดลง เป็นจ�ำนวน 107,428 ล้านบาท และภาษี
สรรพสามิตน�้ำมันเบนซินลดลง เป็นจ�ำนวน 945.45 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 108,373.45 ล้านบาท
9. การจัดหาเงินทุนเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ�ำน�ำข้าวเปลือกปีการผลิต
56/57
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) กู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินโครงการรับ
จ�ำน�ำข้าวเปลือก (นาปี) ปีการผลิต 2556/2557 ได้ไม่เกิน 92,431 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง
โดยส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ด�ำเนินการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินโครงการ
รับจ�ำน�ำข้าวเปลือก (นาปี) ปีการผลิต 2556/2557 แล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 90,000 ล้านบาท
10. โครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวง
การคลัง และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทวายฯ ดังนี้
(1) รายงานการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) เพื่อจ่ายเงินชดเชย (Reimbursement)
ให้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) (ITD) โดยบริษัท ทวาย เอสอีแซด
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (บริษัท ทวายฯ) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและเมียนมาร์ได้ว่าจ้าง บริษัท
EY Corporate Services Limited (EY) เป็นที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าจ�ำนวนเงินลงทุนของ ITD
ซึ่งด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
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(2) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management Office) บริษัท ทวายฯ ได้ว่าจ้าง
บริษทั Roland Berger Strategy Consultants (RB) เป็นทีป่ รึกษาเพือ่ บริหารจัดการโครงการ (Project
Management Office : PMO) ส�ำหรับโครงการทวายฯ ระยะเริ่มต้น
11. การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน (Financial Literacy)
กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความรู้ทางการเงินซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธาน เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ สนอแนะนโยบายและทิศทางการให้ความรูท้ างการเงินแก่ประชาชน รวมทัง้
จัดท�ำแผน ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงิน โดยมี
วิสยั ทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีความรูค้ วามสามารถในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและมีวนิ ยั
ทางการเงิน สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ” และได้มีการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของการให้ความรู้ทางการเงิน ดังนี้
1) เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้คนไทยทุกคนมีวินัยทางการเงิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน โดยลดการ
ใช้จ่ายเกินตัว ไม่สร้างหนี้เกินตัว รวมทั้งไม่ก่อหนี้นอกระบบ และท�ำการออม
3) เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความมั่นคงทางการเงิน มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
ความเสี่ยง และการลงทุน
12. การจัดท�ำแผนงานการปฏิรูปภาษี (Tax Reform)
กระทรวงการคลังโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับกรมจัดเก็บภาษีได้จัดท�ำแผนงาน
การปฏิรูปภาษี ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปภาษีของทั้ง 3 กรมจัดเก็บภาษี ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีสรรพากร การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต และการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศลุ กากร รวมถึง
การขยายฐานภาษีจากการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างภาษี
อากรของไทย และวางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว เพื่อให้โครงสร้างภาษีอากรของ
ไทยมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศ และยึดหลักค�ำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คือ ปรับปรุงวิธีการ
จัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตราภาษีเงินได้ ไว้ในระดับ
ปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายฐาน
การจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยให้มผลกระทบต่อผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้นอ้ ยทีส่ ดุ รวมทัง้ ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ แผนงานการปฏิรูปภาษีจะเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558
เป็นต้นไป
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13. แผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ SFIs
จัดท�ำแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Special Financial Institution : SFIs)
ระยะที่ 2 ต่อจากแผนพัฒนา SFIs ระยะที่ 1 ที่สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาบทบาทของ SFIs เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการก�ำกับ
ดูแลและการประเมินผล แผนปฏิรูป SFIs มีแนวทางที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ (1) เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเติมเต็มช่องว่างทางการเงิน และ (2) พัฒนาระบบการก�ำกับดูแล SFIs และ (3) พัฒนาระบบ
บรรษัทภิบาลและกรอบการด�ำเนินงาน
14. มาตรการด้านภาษีต่าง ๆ
มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมือง (พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 567)
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง พ.ศ. 2548 - 2553 ส�ำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับจากรัฐ
ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไปหรือส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 มกราคม พ.ศ. 2555
(2) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส�ำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาทีไ่ ด้รบั จาก
รัฐตัง้ แต่ปภี าษี 2555 เป็นต้นไปหรือส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลัง 1 มกราคม พ.ศ. 2555
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มาตรการยกเว้นภาษีให้แก่กลุ่มประชาชนที่รับจัดท�ำอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย (พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 568)
ยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาส�ำหรับเงินได้ทไี่ ด้รบั จากรัฐเนือ่ งจากการรับจ้างจัดท�ำอาหาร
เพื่อน�ำไปแจกผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
มาตรการภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การด�ำ เนิ น กิ จ การของกองทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชมเมื อ ง
(พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 572)
ก�ำหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะส�ำหรับกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติเฉพาะการให้กยู้ มื แก่สมาชิกของกองทุนหมูบ่ า้ น
และชุมชนเมือง
มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำ� หรับเงินได้ทไี่ ด้รบั จากมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยรถยนต์
น�้ำท่วม (กฎกระทรวง ฉบับที่ 300)
ก�ำหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐอันเนื่องมาจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูก
น�้ำท่วมเสียหายของผู้ประสบภัยน�้ำท่วมตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น�้ำท่วมตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นจ�ำนวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อ
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
ส�ำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
การขยายเวลามาตรการภาษีส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 303)
โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับปีละไม่เกิน 1,800,000
บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรกรณีสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว
(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 113/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
(1) ยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับเงินรางวัลสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัวตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2549
ซึ่งผู้มีเงินได้ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัลโดยไม่ขอรับ
เงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(2) ยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว
และ 2 ตัว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2549 ซึ่งผู้มีเงินได้ยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.0
ของเงินได้โดยไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน
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มาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ (พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 575)
ปรับปรุงขั้นและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ ดังนี้
เงินได้สุทธิ (บาท)
1 - 150,000
150,001 - 300,000
300,001 - 500,000
500,001 - 750,000
750,001 - 1,000,000
1,000,001 -2,000,000
2,000,001 - 4,000,000
4,000,001 บาทขึ้นไป

ร้อยละ
ได้รับยกเว้น
5
10
15
20
25
30
35

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง

ผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการกระทรวงการคลัง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน*
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ

หน่วยวัด น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติภายนอก
1. การประเมินประสิทธิผล
1.1 ตัวชี้วัดภารกิจหลัก
ของกระทรวงตามยุทศาสตร์
ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs)
1.1.1 รายได้สุทธิ
ร้อยละ
1.1.2 จ�ำนวนผู้อยู่ใน
ราย
ระบบภาษีเพิ่มขึ้น
1.1.3 ระดับความส�ำเร็จ ระดับ
ของการปรับโครงสร้าง
ภาษีทั้งระบบ
1.1.4 ระดับความส�ำเร็จ ระดับ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการลงทุนของ
ประเทศในภาพรวม
1.1.5 หนี้สาธารณะ
ระดับ
คงค้างต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ณ ราคาประจ�ำปี
1.1.6 NSW (Impact
ระดับ
JKPI) อันดับความยาก ง่าย (การน�ำเข้าและ
ส่งออก)
น�ำ้ หนักรวม

15
10

1

2

3

4

ผลการด�ำเนินงาน
5

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น�้ำหนัก

2.10
2.14
2.19
2.23
2.28
N/A
267,000 287,000 297,000 307,000 317,000 334,739

1.0000
5.0000

0.2500
0.8333

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.4167

5

1

2

3

4

5

N/A

1.0000

0.0833

15

47.57

47.34

47.10

46.86

46.46

46.46

5.0000

1.2500

10

อันดับ
ต�ำ่ กว่า
30

อันดับ
ต�่ำกว่า
27-29

อันดับ
ต�่ำกว่า
24-26

อันดับ อันดับที่
ต�่ำกว่า 20 ขึ้นไป
21-23

N/A

1.0000

0.1667

60							 ค่าคะแนนที่ได้

3.0000

ที่มา: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
*หมายเหตุ เป็นคะแนนจากการประเมินตนเอง ณ เดือนธันวาคม 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
วัสดุคงคลัง
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - หน่วยงานในต่างประเทศ
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ: ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

2
3

154,321,916,477.89
58,696,557,957.59
1,792,663,313.21
70,587,447.57
804,918,594.33
1,805,704.86
58,696,557,957.59
1,792,663,313.21
216,867,652,126.74

5
6
7

98,896,413,451.01
1,971,244,169,948.07
3,946,982,562,460.32
54,108,639.38
1,215,102,224.94
41,965,501,262.34
6,060,357,857,986.06
6,277,225,510,112.80

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
เงินกู้ระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รวมหนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

8
9

138,255,803,914.19
73,368,243,559.36
6,614,447,186.83
1,751,185.75
39,483,321,525.23
225,920,623,841.94
9,243,532,536.32
492,887,723,749.62

10

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังเพื่อการด�ำเนินงาน
เงินกู้ระยะยาว
11
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		

186,207,743.40
43,223,200.00
4,051,163,005,072.72
71,109,518,785.98
4,122,501,954,802.10
4,615,389,678,551.72

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง/(ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ก�ำไร/(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
		 รวมสินทรัพย์สุทธิ		
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		

3,278,893,218,233.21
(1,689,159,869,127.46)
72,102,482,455.33
1,661,835,831,561.08
6,277,225,510,112.80

หมายเหตุ: ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการด�ำเนินงาน		
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
12
รายได้อื่น
รวมรายได้จากรัฐบาล 		
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้จากเงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
13
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		

6,835,096,053.17
15,647,681,139.65
1,370,005,929,037.16
1,392,488,706,229.98
1,698,161,722,204.05
6,835,096,053.17

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
14
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุ และใช้สอย
16
ค่าสาธารณูปโภค
17
18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
19
ค่าใช้จ่ายอื่น
20
รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		

44,809,740,548.37
3,070,523,842.95
622,874,963.88
376,915,963.95
14,042,243,327.47
1,128,352,149.44
2,770,932,550.02
100,457,421,915.37
1,216,737,383,578.33
1,384,016,388,839.78
314,145,333,364.27

หมายเหตุ: ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

298,113,902,080.99
7,559,113,893.08
305,673,015,974.07
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(หน่วย : บาท)

188,151,215,283.53
148,489,985,874.74
22,495,876,794.00

หมายเหตุ: ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

   หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ข้อมูลทั่วไป

12. รายได้จากงบประมาณ

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ

13. รายได้อื่น

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

14. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4. ลูกหนี้ระยะสั้น

15. ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

5. ลูกหนี้ระยะยาว

16. ค่าวัสดุ และใช้สอย

6. เงินลงทุนระยะยาว

17. ค่าสาธารณูปโภค

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

18. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

8. เจ้าหนี้ระยะสั้น

19. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

9. ค่าใช้จ่ายค้างจ้าง

20. ค่าใช้จ่ายอื่น

10. เงินกู้ระยะสั้น
11. เงินกู้ระยะยาว

21. รายงานรายได้แผ่นดิน

101

102

กระทรวงการคลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
อ�ำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ก�ำหนดให้กระทรวง
การคลัง มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐ
มีอ�ำนาจด�ำเนินการได้แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐและราชการอื่น
ตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการ ที่สังกัดกระทรวง
การคลัง
โครงสร้าง
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11 ก�ำหนดให้กระทรวง
การคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
1. ส�ำนักงานรัฐมนตรี
2. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. กรมธนารักษ์
4. กรมบัญชีกลาง
5. กรมศุลกากร
6. กรมสรรพสามิต
7. กรมสรรพากร
8. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9. ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
10. ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง

กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
1. กรมธนารักษ์
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
1. กรมศุลกากร
2. กรมสรรพสามิต
3. กรมสรรพากร
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
1. กรมบัญชีกลาง
2. ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
รายการทีป่ รากฏในงบการเงิน รวมถึงรายการทีเ่ กิดจากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ทีก่ รมใช้ในการด�ำเนินงาน ซึง่ เป็นรายการทีเ่ กิดทัง้ ทีห่ น่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมภิ าค
ภายใต้สังกัดกรม รายการที่เกิดขึ้นระหว่างกรมภายใต้สังกัดกระทรวง ซึ่งเป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญ
ได้น�ำมาตัดรายการออกในการจัดท�ำงบการเงินรวม นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำ
งบการเงินรวม มีดังนี้
การรับรู้รายได้
•

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อมีการเบิกเงินจากคลัง

• รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงาน
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ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้
•

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

•

ครุภัณฑ์

•

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

15 - 40 ปี
2 - 12 ปี
2 - 5 ปี

หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(468,671,263,370.77)
488,281,651,792.07
14,151,950,774.72
120,559,577,281.87
154,321,916,477.89

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ บัตรภาษี เงินทดรองราชการ เงินฝาก
สถาบันการเงิน เงินฝากคลัง และรายการเทียบเท่าเงินสดอื่น ตามผังบัญชีมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
เงินสดในมือติดลบ จ�ำนวนเงิน 468,671,263,370.77 บาท ส่วนหนึ่งมาจากบัญชีบัตรภาษี
และบัญชีเงินสดรับ เป็นบัญชีที่ใช้น�ำเข้าข้อมูลรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและน�ำส่งจากระบบของตนเอง
เข้าระบบ GFMIS โดยการ Interface มีดุลบัญชีผิดปกติ เนื่องจากน�ำเข้าข้อมูลจัดเก็บและน�ำส่งรายได้
ไม่ถูกต้องครบถ้วนหลายสาเหตุ ปีงบประมาณ 2556 ได้ด�ำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดขึ้น
ของปีงบประมาณ 2548 แล้ว ส่วนปีงบประมาณ 2549 ถึงปัจจุบัน อยู่ระหว่างตรวจสอบและทยอย
การบันทึกรายการปรับปรุงตามข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ บัญชีบัตรภาษีมีดุลบัญชีผิดปกติ ด้านเครดิต
จ�ำนวน 6,070.82 ล้านบาท เกิดจากยอดยกมามีดลุ บัญชีผดิ ปกติดา้ นเครดิต จ�ำนวน 6,151.15 ล้านบาท
และรายการระหว่างปีดุลบัญชีด้านเดบิต 80.32 ล้านบาท และบัญชีพักเงินสดรับมีดุลบัญชีผิดปกติ
ด้านเครดิต จ�ำนวน 472,094 ล้านบาท เกิดจากยอดยกมามีดลุ บัญชีผดิ ปกติดา้ นเครดิตสะสมจากปีกอ่ นๆ
จ�ำนวน 472,239.10 ล้านบาท รายการระหว่างปีมีดุลบัญชีด้านเดบิต จ�ำนวน 145.10 ล้านบาท
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หมายเหตุที่ 4 ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้รับแทนกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภายใต้กระทรวง
ลูกหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ
ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

31,844,205.31
58,431,282,019.73
899,800.00
872.16
2,080.13
232,308,651.78
220,328.48
58,696,557,957.59

หมายเหตุที่ 5 ลูกหนี้ระยะยาว
(หน่วย : บาท)

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมเงินลงทุนระยะยาว

1,742,496,846,556.67
120,756,660,392.59
107,990,662,998.81
1,971,244,169,948.07

หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะยาว
(หน่วย : บาท)

เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมเงินลงทุนระยะยาว

1,742,496,846,556.67
120,756,660,392.59
107,990,662,998.81
1,971,244,169,948.07
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หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
(หน่วย : บาท)

ที่ดินราชพัสดุ
รวมที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง(สุทธิ)

3,925,986,318,541.04
3,925,986,318,541.04
15,048,148,748.13
4,651,808,471.76
10,396,340,276.37

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface &
ไม่ระบุรายละเอียด
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุรายละเอียด
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

240,263,434.41
10,636,603,710.78

อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์
อุปกรณ์(สุทธิ)

20,350,928,091.21
14,258,406,434.43
6,092,521,656.78

อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ Interface &
ไม่ระบุรายละเอียด
อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)
รวมอุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

549,983,235.77
309,719,801.36

219,528,759.58
196,777,391.44
22,751,368.14
6,115,273,024.92
4,244,367,183.58
3,946,982,562,460.32
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หมายเหตุที่ 8 เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้รับแทนกัน
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

711,350,057.49
73,714,365,253.26
63,830,088,603.44
138,255,803,914.19

หมายเหตุที่ 9 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(หน่วย : บาท)

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

71,405,511,256.04
1,962,732,303.32
73,368,243,559.36

หมายเหตุที่ 10 เงินกู้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

เงินกู้โดยการออกตราสาร
เงินกู้อื่น
รวมเงินกู้ระยะสั้น

218,920,623,841.94
7,000,000,000.00
225,920,623,841.94
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หมายเหตุที่ 11 เงินกู้ระยะยาว
(หน่วย : บาท)

เงินกู้โดยการออกตราสาร
เงินกู้อื่น
เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
รวมเงินกู้ระยะยาว

3,799,433,995,946.70
189,197,828,751.79
62,531,180,374.23
4,051,163,005,072.72

หมายเหตุที่ 12 รายได้จากงบประมาณ (สุทธิ)
(หน่วย : บาท)

รายได้งบบุคลากร
รายได้งบด�ำเนินงาน
รายได้งบลงทุน
รายได้งบอุดหนุน
รายได้งบกลาง
รายได้งบรายจ่ายอื่น
รายได้งบรายจ่ายอื่นเพื่อการช�ำระหนี้
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณ (สุทธิ)

10,976,691,353.45
6,231,969,679.01
1,375,071,043.98
7,200,500.90
47,070,177,276.94
70,473,533,163.23
162,219,081,142.29
239,822,078.81
298,113,902,080.99
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หมายเหตุที่ 13 รายได้อื่น
(หน่วย : บาท)

รายได้เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้บัตรภาษี
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น

41,133,424.45
1,979,580,325.29
406,748,935,610.16
1,061,881,521.43
16,166,750,463.24
944,007,647,692.59
1,370,005,929,037.16

หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย : บาท)

เงินเดือน
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าจ้าง
เงินรางวัลประจ�ำปี
เงินช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

11,300,359,316.54
32,139,020.64
1,681,178,887.73
83,409,901.93
1,129,583,892.72
94,455,011.72
30,488,614,517.09
44,809,740,548.37
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หมายเหตุที่ 15 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
(หน่วย : บาท)

ค่าบ�ำเหน็จ
ค่าบ�ำนาญ
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

276,875,637.70
2,218,041,621.16
507,309,146.20
4,925,832.25
63,371,605.64
3,070,523,842.95

หมายเหตุที่ 16 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
(หน่วย : บาท)

ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย

722,588,112.93
743,949,002.63
163,778,304.70
3,533,762,300.23
134,113,580.90
8,744,052,026.08
14,042,243,327.47

หมายเหตุที่ 17 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย : บาท)

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวมค่าสาธารณูปโภค

470,985,992.64
22,468,650.20
634,897,506.60
1,128,352,149.44
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หมายเหตุที่ 18 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(หน่วย : บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

525,726,585.12
1,789,229,043.56
2,269,031.87
453,707,889.47
2,770,932,550.02

หมายเหตุที่ 19 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
(หน่วย : บาท)

อุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
อุดหนุนองค์กรระหว่างประเทศ
อุดหนุนอื่น
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

44,506,809,214.48
257,559,757.93
55,693,052,942.96
100,457,421,915.37

หมายเหตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

14,776,739,150.19
1,201,560,257,843.78
400,386,584.36
1,216,737,383,578.33
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หมายเหตุที่ 21 รายงานรายได้แผ่นดิน
(หน่วย : บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
		 รวมรายได้ภาษีทางตรง

281,053,116,218.88
570,260,780,344.27
102,164,910,522.28
953,478,807,085.43

รายได้ภาษีทางอ้อม
ภาษีการขายทั่วไป
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
ภาษีการขายทั่วไปอื่น
รวมภาษีการขายทั่วไป

711,331,815,774.79
53,317,426,206.29
11,575,215,349.90
2,300,024.89
776,226,757,355.87

ภาษีขายเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีบริการเฉพาะ
รวมภาษีขายเฉพาะ

382,959,474,603.76
849,930,667.66
383,809,405,271.42

ภาษีสินค้าเข้า-ออก
อากรขาเข้า
อากรขาออก
ค่าธรรมเนียมศุลกากรอื่นและค่าปรับ
รวมภาษีสินค้าเข้า-ออก
รวมภาษีทางอ้อม
รายได้ภาษีอื่น
ภาษีลักษณะอนุญาต
ภาษีลักษณะอื่น
รวมรายได้ภาษีอื่น

114,646,449,715.69
269,406,215.10
187,135,699.86
115,102,991,630.65
1,275,139,154,257.94
294,696,008.70
1,061,304,840.28
1,356,000,848.98
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หมายเหตุที่ 21 รายงานรายได้แผ่นดิน (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากค่าธรรมเนียม
2,579,340,819.27
รายได้จากการขายสินค้า
1,572,528,237.28
รายได้คา่ เช่า
4,114,325,735.41
รายรับจากการขายสินทรัพย์
133,999,620.55
รวมรายได้จากการขายสินค่าและบริการ
8,400,194,412.51
รายได้อื่น
รายได้จากเงินน�ำส่งของรัฐวิสาหกิจ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

100,687,687,233.48
327,977,011.63
34,147,691,144.96
13,793,777,354.36
148,957,132,744.43
2,387,331,289,349.29

รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินรอการน�ำส่งคลัง
			
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
			
รายได้ สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายหลังรายการแผ่นดิน

1,954,577,683,739.19
1,954,435,019,832.31
3,909,012,703,571.50
903,662,702.65
1,046,326,609.53
21,449,541,184.47

ที่มา: ส่วนบริหารการคลัง ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ  รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�ำเป็น มีไว้
พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำ  หรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง
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บทความพิเศษ

บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำ
กระทรวงการคลัง
ความเป็นมาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง
การคลัง
พ.ศ. 2542 กระทรวงการคลั ง โดยกรมบั ญ ชี ก ลางก� ำ หนดให้ มี
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ�ำกระทรวง (คตส.) ทุกกระทรวง
และส�ำหรับกระทรวงการคลังมี ศ.หิรัญ ระดีศรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ
พ.ศ. 2548 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ออกระเบียบตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ พ.ศ. 2548 โดยมีสาระส�ำคัญ คือ ยกเลิก คตส. และก�ำหนดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) พร้อมกับให้มี
คณะอนุ ค.ต.ป. กลุ่มต่าง ๆ (อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก�ำหนดแนวทาง วิธีการ การ
ตรวจสอบและประเมินผล อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 4 กลุ่ม คือ ด้านเศรษฐกิจ/
ด้านสังคม/ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ/ด้านบริหารและส่วนราชการ
ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม)
ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ค.ต.ป.
ชุดปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
• รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้แก่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
• กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน 9 คน :
1) ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2) ปลัดกระทรวงการคลัง
3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เลขาธิการ สศช.
เลขาธิการ ก.พ.
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นเลขานุการ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี) จ�ำนวน 9 คน :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ศ.เกษรี ณรงค์เดช
ดร.อรัญ ธรรมโน
ศ.โกวิทย์ โปษยานนท์
นายครรชิต มาลัยวงศ์
นายวัฒนา รัตนวิจิตร
ศ.ปกรณ์ อดุลพันธุ์
ผศ.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
นายสารสิน วีระผล
นายบุญญรักษ์ นิงสานนท์

พ.ศ. 2549 ค.ต.ป. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง
(ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวง) ซึ่งให้แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี
มีภารกิจหน้าทีใ่ นการสอบทานการด�ำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยงานให้สามารถด�ำเนินงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายภารกิจทีก่ ำ� หนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และรายงานผลการสอบทานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส�ำเนาส่งปลัดกระทรวง ค.ต.ป. และอ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจ) ทราบทุก 6 เดือน
ส�ำหรับ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลัง ในชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวง
การคลังเลขที่ 597/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
2) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
3) นางแน่งน้อย ณ ระนอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง

4)
5)
6)
7)
8)

นายกลินท์ สารสิน
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
นายสาธิต รังคสิริ
นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอแนะน�ำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงการคลัง ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
ประธานกรรมการ

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

นางแน่งน้อย ณ ระนอง

นายกลินท์ สารสิน

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

การด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. กิจกรรมที่ด�ำเนินการ
1.1 ค.ต.ป.ประจ� ำ กระทรวงการคลั ง ได้ เข้ า พบปลั ด กระทรวงการคลั ง (นายรั ง สรรค์ ศรี ว รศาสตร์ )
เมื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2557 เพื่ อ หารื อ ข้ อ ราชการเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านและ
แนวทางแก้ ไขกรณี เ หตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตจากการชุ ม นุ ม ประท้ ว งปิ ด อาคารที่ ท� ำ การ และขอรั บ มอบนโยบาย
ในการติดตามสอบทาน ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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1.2 ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงการคลังได้มกี ารประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องกรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข และความต้องการที่จะ
ขอให้ช่วยสนับสนุน
1.3 ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงการคลังได้มีการประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับผู้ตรวจราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

1.4 ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงการคลังได้มกี ารประชุมตรวจเยีย่ มส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ
เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้ค�ำแนะน�ำในแนวทาง
การแก้ไขปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยมีหน่วยงานที่ตรวจเยี่ยม ดังนี้
1) กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557
2) กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557
3) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดนครพนม และโครงการน�ำร่อง
เพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมในพื้นที่ต้นแบบ
เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครพนม
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2. การด�ำเนินการสอบทาน โดย ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลัง ได้ด�ำเนินการสอบทานได้
แล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการด�ำเนินงาน และตามแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลที่ ค.ต.ป. ก�ำหนด รวมทั้งจัดส่งรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส�ำเนา
ส่งปลัดกระทรวง ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ) ได้ตามก�ำหนดเวลา  ซึ่งมีเรื่อง
ที่สอบทานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
2.1 สอบทานกรณีปกติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ และด้านรายงาน
การเงิน
2.2 สอบทานกรณีพิเศษ แบ่งเป็น 2 ส่วน
ก�ำหนด

1) โครงการสอบทานที่ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลัง คัดเลือกภายใต้กรอบที่ ค.ต.ป.

1.1) โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน
(Coordinated Border Management : CBM) ของกรมศุลกากร
1.2) โครงการการจัดท�ำระเบียบปฏิบัติส�ำหรับพิธีก ารศุลกากรผ่านแดนตาม
พิธีสาร 7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ของกรมศุลกากร
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1.3) โครงการน�ำร่องเพื่อพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมในพื้นที่ต้นแบบ (กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม) ของส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
2) โครงการสอบทานแบบบูรณาการที่ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลัง คัดเลือกตาม
การตกลงร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. กลุม่ กระทรวงด้านเศรษฐกิจ กับ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงในกลุม่ ฯ นี้
ซึ่งมี ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงทั้งหมด 9 กระทรวง ได้แก่ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงการคลัง/เกษตร
และสหกรณ์/คมนาคม/พาณิชย์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/อุตสาหกรรม/ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีเลขาธิการ สศช. เป็นเลขานุการ
โดยตกลงร่วมกันให้เลือกโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) อย่างน้อย 1 โครงการ ซึง่ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวง
การคลัง ได้เลือกสอบทาน “โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ
(กรมศุลกากร) : แผนงานการจัดตัง้ การให้บริการระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ
(การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ NSW)”
2.3 การติดตามการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีต่อรายงานการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ซึ่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
ด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง การตรวจสอบภายใน รายงานการเงิน และการควบคุมภายใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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UNDO อย่างไรไม่ให้พลาด
UNDO ในที่นี้ก็คือ การให้สิทธิผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) โดยสมัครใจมีสิทธิตัดสินใจเลือกใหม่อีกครั้งว่าจะยังคง
ต้องการเป็นสมาชิก กบข. ตามกฎหมายกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
ต่อไป หรือออกจากการเป็นสมาชิก กบข. และกลับไปใช้สทิ ธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ตามกฎหมายบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
ใครคือผู้มีสิทธิ UNDO บ้าง
ผู้มีสิทธิ UNDO คือ ข้าราชการ ผู้รับบ�ำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัดที่เป็นหรือเคย
เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ (ตามมาตรา  36 ของพระราชบัญญัติกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539) ซึง่ การใช้สทิ ธิดงั กล่าว 1 คน มี 1 สถานะ
เท่านั้น กล่าวคือ วันที่ 13 ธันวาคม 2557 มีสถานะเป็นอะไร ให้ยื่น UNDO
ในสถานะนั้น (ข้าราชการ หรือ ผู้รับบ�ำนาญ หรือ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด)
UNDO เริ่มเมื่อไร
“พระราชบัญญัตกิ ารกลับไปใช้สทิ ธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557” ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และจะมีผลใช้บงั คับหลังจากนัน้
30 วัน คือ ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
ผู้แสดงความประสงค์สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
ถึงวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยมีข้อก�ำหนด
ว่า  “ยื่นแล้วยกเลิกไม่ได้” เว้นแต่ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
การ UNDO เป็นอันสิ้นผล
การเตรียมตัวก่อนการแสดงความประสงค์ UNDO
• ข้าราชการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลได้ทสี่ ว่ นราชการ
ที่รับราชการอยู่ เช่น เลขประจ�ำตัวประชาชน ค�ำน�ำหน้าชื่อ ยศ ชื่อ-นามสกุล
วันเดือนปีเกิด หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ส่วนราชการแก้ไขให้ถูกต้องและให้ส่วน
ราชการแจ้งไปยังส�ำนักงาน กบข. เพื่อแก้ไขด้วย
• ผู้รับบ�ำนาญ ให้ตรวจสอบฐานความถูกต้องของฐานข้อมูลได้ที่ส่วน
ราชการผู้เบิกบ�ำนาญของตนเอง เช่น ชื่อ-นามสกุล การได้รับบ�ำนาญครบถ้วน
ถูกต้องแล้วหรือยัง โดยเฉพาะท่านทีเ่ กษียณอายุราชการในปีปจั จุบนั หากพบว่า
ส่วนราชการยังไม่ได้ด�ำเนินการสั่งจ่ายบ�ำนาญเพิ่มในกรณีที่มีเวลาราชการ
เพิ่มขึ้น หรือเงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้แจ้งส่วนราชการรีบด�ำเนินการก่อนวันที่จะ
ยื่น UNDO เพื่อให้การค�ำนวณบ�ำนาญ ตามสิทธิเป็นบ�ำนาญที่ถูกต้อง เป็นต้น
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• ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลของตนเองที่ส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ
ของตนเอง ว่าถูกต้องตรงกันกับข้อมูลปัจจุบันหรือไม่ เช่น ค�ำน�ำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ส่วนราชการ
ผูเ้ บิกบ�ำนาญ เลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบฐานข้อมูลเบีย้ หวัดของตนเองว่ามีขอ้ มูลส�ำหรับ
การสั่งจ่ายครบถ้วนหรือไม่
การยื่นแบบของข้าราชการที่ประสงค์จะ UNDO
วิธีการ
1. กรอกรายการในแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ส�ำหรับข้าราชการ (แบบ ข.1) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
2. แนบหลักฐานไปกับแบบ ข.1 ดังนี้
2.1 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้อง
2.2 ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของข้าราชการซึ่งเป็น
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก หรือกระแสรายวัน ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจ�ำ และจะ
ต้องไม่เป็นบัญชีร่วมกับผู้อื่น โดยรับรองส�ำเนาถูกต้อง
สถานที่ยื่นแบบ
• ให้ยนื่ แบบแสดงความประสงค์ฯ (แบบ ข.1) และหลักฐานทีส่ ว่ นราชการทีผ่ นู้ นั้ รับราชการอยู่
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• กรณีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยเป็นสมาชิก กบข. ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และเป็นสมาชิก กบข. ตามมาตรา 70/1 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ให้ยื่นที่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นที่รับราชการอยู่
• กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ยื่นที่มหาวิทยาลัยที่รับราชการอยู่
ก�ำหนดเวลา
ให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะ UNDO ยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ (แบบ ข.1) ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2558 ยกเว้นข้าราชการซึ่งออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ให้ยื่นแบบ ข.1 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ออกจากราชการ การยื่นแบบให้ปฏิบัติตามวิธีการและสถานที่
ที่ก�ำหนด ดังกล่าวข้างต้น และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันออกจากราชการ
หลักฐานที่ข้าราชการ UNDO จะได้รับจากส่วนราชการ
1. ส�ำเนาภาพถ่ายแบบ ข.1 ได้รบั ทันทีในวันทีย่ นื่ แบบจากเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบสิทธิ เมือ่ ได้รบั แล้ว
ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับการลงวันที่ที่รับแบบการลงนามของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
สิทธิและการลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องของภาพถ่ายแบบ ข.1 ที่ได้รับ
2. ใบรับแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (แบบ ข.2) ซึ่งลงนามรับรองโดยส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ
3. ใบรับรองสิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ส�ำหรับ
ข้าราชการ (แบบ ข.3) ซึ่งลงนามรับรอง (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) โดยกรมบัญชีกลาง (ส�ำนักบริหาร
การรับ-จ่าย เงินภาครัฐ) หรือส�ำนักงานคลังจังหวัด
การรับเงินสะสมและผลประโยชน์
ข้าราชการจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ซึ่งจะเริ่ม
จ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทีข่ ้าราชการ UNDO ระบุไว้ในแบบ ข.1 โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2558 เป็นต้นไป ส�ำหรับการส่งเงินสะสมข้าราชการ UNDO ยังคงต้องส่งเงินสะสมให้ กบข. ถึงเดือน
กันยายน 2558
การยื่นแบบของผู้รับบ�ำนาญที่ประสงค์จะ UNDO
วิธีการ
1. กรอกรายการในแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ส�ำหรับผู้รับบ�ำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (แบบ บ.1)
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
2. แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องไปกับแบบ บ.1
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สถานที่ยื่นแบบ
• ให้ผู้รับบ�ำนาญยื่นแบบ บ.1 ที่ส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ
• กรณีเป็นผูร้ บั บ�ำนาญส่วนท้องถิน่ ทีเ่ คยเป็นสมาชิก กบข. ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และเป็นสมาชิก กบข. ตามมาตรา 70/1 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ให้ยื่นที่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกบ�ำนาญ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
• กรณีเป็นผู้รับบ�ำนาญที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ยื่นที่มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ
ก�ำหนดเวลา
ให้ยื่นแบบ บ.1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
กรณีที่ผู้รับบ�ำนาญ UNDO ได้รับเงินส่วนเพิ่ม
ผู้รับบ�ำนาญจะได้รับ
1. ส�ำเนาภาพถ่ายแบบ บ.1 ได้รับทันทีในวันที่ยื่นแบบจากส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ เมื่อได้รับ
แล้วให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเกี่ยวกับการระบุวันที่ที่รับแบบในส่วนที่ 1 การลงนามของส่วน
ราชการ ผู้เบิกบ�ำนาญ และการลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องของภาพถ่ายแบบ บ.1
**ส�ำหรับกรณีเป็นผู้รับบ�ำนาญส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบรายการดังกล่าวในส่วนที่ 2
2. ใบรับแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแจ้งจ�ำนวนเงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบ�ำนาญมีสิทธิได้รับจากทางราชการ
(แบบ บ.2) และลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจของส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ
3. ใบรับรองสิทธิในบ�ำนาญตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กรณีผรู้ บั บ�ำนาญ
ได้รับเงินส่วนเพิ่ม (แบบ บ.4) ซึ่งจะแสดงจ�ำนวนเงินที่จะได้รับเงินส่วนเพิ่มจากทางราชการและลงนาม
รับรอง โดยกรมบัญชีกลาง (ส�ำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) หรือส�ำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี
(ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)
4. หนังสือสั่งจ่ายบ�ำนาญ (ฉบับใหม่) ตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
วิธีการรับเงินส่วนเพิ่ม
ผู้รับบ�ำนาญจะได้รับเงินส่วนเพิ่ม โดยกรมบัญชีกลาง (ส�ำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ)
จะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเดียวกันกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการโอนบ�ำนาญ
โดยจะเริ่มโอนให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
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กรณีผู้รับบ�ำนาญ UNDO ต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ
ผู้รับบ�ำนาญจะได้รับ
1. ส�ำเนาภาพถ่ายแบบ บ.1 ได้รับทันทีในวันที่ยื่นแบบจากส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ เมื่อได้รับ
แล้วให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เกีย่ วกับการระบุวนั ทีท่ รี่ บั แบบในส่วนที่ 1 การลงนามของส่วน
ราชการ ผู้เบิกบ�ำนาญ และการลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องของภาพถ่ายแบบ บ.1
**ส�ำหรับกรณีเป็นผู้รับบ�ำนาญส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบรายการดังกล่าวในส่วนที่ 2
2. ใบรับแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแจ้งจ�ำนวนเงินที่ผู้รับบ�ำนาญต้องคืนแก่ทางราชการ (แบบ บ.3) ซึ่ง
พิมพ์ออกจาก ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ (e-Pension) และลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจของส่วนราชการผู้เบิก
บ�ำนาญ โดยแบบ บ.3 จะแสดงรายการคืนเงินเป็น 2 กรณี คือ
• กรณีที่ 1 จ�ำนวนเงินที่จะต้องน�ำมาคืนทั้งก้อน ซึ่งสามารถช�ำระได้ทันทีตั้งแต่วันที่ได้รับ
แบบ บ.3 แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558
• กรณีที่ 2 จ�ำนวนเงินแบ่งช�ำระเป็นส่วน ๆ โดยแบ่งช�ำระ 3 งวด เริม่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนกันยายน 2558 งวดละเท่า  ๆ กัน เศษของบาทให้น�ำไปรวมในงวดสุดท้าย ทั้งนี้ไม่เกินวันที่
30 กันยายน 2558
3. ใบรับรองสิทธิในบ�ำนาญตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กรณีผรู้ บั บ�ำนาญ
ได้น�ำเงินมาคืน (แบบ บ.5) ซึ่งรับรองว่าได้น�ำเงินมาคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญครบถ้วนแล้ว
โดยแสดงจ�ำนวนเงินที่ช�ำระว่าเป็นเงินก้อน หรือแบ่งช�ำระ และลงนามรับรองโดยกรมบัญชีกลาง
(ส�ำนักบริหารการรับ-จ่าย เงินภาครัฐ) หรือส�ำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)
4. หนังสือสั่งจ่ายบ�ำนาญ (ฉบับใหม่) ตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
สถานที่ช�ำระเงิน
1. ช�ำระเงินที่ส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญที่ยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ (แบบ บ.1)
2. ขอใบเสร็จรับเงิน และเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่ช�ำระเงิน
วิธีการช�ำระเงิน
1. ช�ำระคืนทั้งจ�ำนวน หรือแบ่งช�ำระเป็นงวด จ�ำนวน 3 งวด โดย
• กรณีชำ� ระคืนทัง้ จ�ำนวน ให้ชำ� ระภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 หากไม่นำ� เงินมาช�ำระ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้รับบ�ำนาญสามารถน�ำเงินมาช�ำระได้ในลักษณะแบ่งช�ำระเป็นงวด ๆ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ก็ได้
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• กรณีแบ่งช�ำระเป็นงวด ให้ช�ำระให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยระบบ
e-Pension จะก�ำหนดวงเงินที่จะช�ำระคืนเป็น 3 งวด งวดละเท่า  ๆ กัน หากมีเศษไม่ถึงบาทให้น�ำไป
รวมในงวดสุดท้าย ไว้ในแบบ บ.3 ดังนี้
งวดที่ 1

ให้ช�ำระภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

งวดที่ 2

ให้ช�ำระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

งวดที่ 3

ให้ช�ำระภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

2. กรณีน�ำเงินมาช�ำระไม่ครบตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละงวด ผู้รับช�ำระเงินจะปฏิเสธการ
รับช�ำระเงิน
3. การช�ำระเงินสามารถช�ำระได้ทั้งเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) ในเขต
ส�ำนักหักบัญชีเดียวกันที่ส่วนราชการผู้เบิกตั้งอยู่ หรือตั๋วแลกเงิน หรือดร๊าฟท์
การยื่นแบบของทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะ UNDO
วิธีการยื่นแบบ
1. กรอกรายการในแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ส�ำหรับผู้รับบ�ำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (แบบ บ.1)
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
2. แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องไปกับแบบ บ.1
สถานที่ยื่นแบบ
ให้ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดยื่นแบบ บ.1 ที่ส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ
ก�ำหนดเวลา
ให้ยื่นแบบ บ. 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
หลักฐานที่ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดจะได้รับจากส่วนราชการ
1. ส�ำเนาภาพถ่ายแบบ บ.1 ได้รับทันทีในวันที่ยื่นแบบจากส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ เมื่อได้รับ
แล้วให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องเกี่ยวกับการระบุวันที่ที่รับแบบในส่วนที่ 1 การลงนามของส่วน
ราชการ ผู้เบิกบ�ำนาญ และการลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องของภาพถ่ายแบบ บ.1
2. ใบรับแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแจ้งจ�ำนวนเงินที่ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดต้องคืนแก่ทางราชการ
(แบบ บ.7) ซึ่งพิมพ์ออกจากระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ (e-Pension) และลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจของส่วน
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ราชการผู้เบิกบ�ำนาญแบบ บ.7 จ�ำนวนเงินที่จะต้องน�ำมาคืนทั้งก้อน ซึ่งสามารถช�ำระได้ทันทีตั้งแต่
วันที่ได้รับแบบ บ.7 แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2558
3. ใบรับรองสิทธิในบ�ำนาญตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กรณีทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัดได้น�ำเงินมาคืน (แบบ บ.8) ซึ่งรับรองว่าได้น�ำเงินมาคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญ
ครบถ้วนแล้ว โดยแสดงจ�ำนวนเงินที่ช�ำระว่าเป็นเงินก้อน และลงนามรับรองโดยกรมบัญชีกลาง
(ส�ำนักบริหารการรับ-จ่าย เงินภาครัฐ) หรือส�ำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)
4. หนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหวัด (ฉบับใหม่) ตาม พ.ร.บ. บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ตามล�ำดับ
สถานที่ช�ำระเงิน
• ช�ำระเงินที่ส่วนราชการผู้เบิกบ�ำนาญที่ยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ (แบบ บ.1)
• ขอใบเสร็จรับเงิน และเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่ช�ำระเงิน
วิธีการช�ำระเงิน
• ช�ำระคืนทั้งจ�ำนวน ให้ช�ำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หากไม่น�ำเงินมาช�ำระภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้รับช�ำระเงินจะปฏิเสธการรับช�ำระเงิน
• สามารถช�ำระได้ทั้งเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) ในเขตส�ำนักหักบัญชี
เดียวกันที่ส่วนราชการผู้เบิกตั้งอยู่ หรือตั๋วแลกเงิน หรือดร๊าฟท์
ดังนั้น ผู้ที่จะประสงค์จะ UNDO จะต้องพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเอง หากเป็นผู้รับบ�ำนาญ
หรือทหารกองหนุนมีเบีย้ หวัดข้อมูลในการตัดสินใจอาจจะเห็นได้ชดั เจนมากกว่าข้าราชการ เช่น อายุตวั
อายุงาน เงินเดือนเดือนสุดท้าย ผลต่างของบ�ำนาญเมือ่ น�ำมาหักกลบลบกันแล้วกับเงินก้อนจะได้เงินคืน
หรือจะต้อง คืนเงินผลต่างของบ�ำนาญที่เพิ่มขึ้นจากการ UNDO ของแต่ละบุคคลคุ้มค่ากับเงินที่จะต้อง
คืนหรือไม่ หากครั้งนี้ท่านเลือกแล้วก็จะได้ไม่เสียใจหรือโทษใครได้อีกในการตัดสินใจของท่าน เพราะ
ท่านได้คิดและไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้ว
กรมบัญชีกลาง
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“พิธีการศุลกากร” นั้นส�ำคัญไฉน
กรมศุลกากรมีอายุยาวนานกว่า  140 ปี บริบทของเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงศุลกากรไทยซึ่งมีการ
ปรับเปลีย่ นไปตามยุคสมัยโดยน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการด�ำเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเช่นกัน บุคลากรของกรมศุลกากรมีการ
เติบโตไปตามวันและเวลา บางส่วนทีเ่ กษียณอายุราชการไปกรมศุลกากรก็มกี าร
เปิดรับคนรุ่นใหม่ ๆ เข้ามา การเรียนรู้ของบุคลากรที่เป็นพื้นฐานและรากเหง้า
ของการศุลกากรจะท�ำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของงานที่เป็นคุณค่าร่วม (Core
Value) ในองค์กรซึ่งจะน�ำไปสู่ความรักความศรัทธาต่อหน่วยงานและเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้ศุลกากรคงอยู่ด้วยคุณค่าและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
ทุก ๆ ระดับ เวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปท�ำให้องค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นเพือ่ เป็นฐานความรู้
นับวันจะเลือนหายไป ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการของกรม
ศุลกากรในปัจจุบัน ได้เข้าใจที่มาที่ไปของค�ำต่าง ๆ เกิดความรู้ความเข้าใจใน
หน่วยงาน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
โดยรวม จึงขอเสนอค�ำว่า “พิธกี ารศุลกากร” ที่เทียบเคียงมาจากภาษาอังกฤษ
ทีป่ รากฏอยูต่ ามสือ่ ต่าง ๆ คือ Customs formality หรือ Customs procedure
“Customs formality1 mean: all the operations which must
be carried out by the person concerned and by the Customs
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in order to comply with the statutory or
regulatory provisions which the Customs
are responsible for enforcing in connection with the control of persons at the
Customs frontier and the clearance of
baggage, goods and means of transport at
importation, exportation and in transit.”
นิยามโดยองค์การศุลกากรโลก กล่าวคือ เป็น
ระเบียบปฏิบัติที่ครอบคลุมการด�ำเนินงานของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและศุลกากรในการควบคุม ภาพซ้ายเป็นภาพในอดีตของศุลกสถาน หรือโรงภาษีรอ้ ยชักสาม
สิ่งของติดตัวบุคคลที่ชายแดนประเทศ ตลอดจน ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 36 ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา และภาพขวา
การตรวจสอบสินค้าต่าง ๆ ไม่วา่ ของนัน้ จะขนส่ง เป็นภาพที่ท�ำการศุลกากรในปัจจุบัน
ด้วยวิธีใด ๆ โดยการน�ำเข้า ส่งออก และน�ำผ่าน
ประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
Customs procedure2 mean: The practices used by Customs officers to clear goods
into a country and levy tariffs, Includes clearance procedures such as documentation
and inspection, methods of determining a good’s classification, and methods of assigning
its value as the base for an ad valorem tariff. Any of these can impede trade and constitute
a NTB. ในที่นี้ Customs procedures หมายถึง การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการจัดเก็บ
ภาษีอากรและการตรวจปล่อยส�ำหรับสินค้าที่น�ำเข้ามาภายในประเทศ ด้วยการตรวจสอบจากเอกสาร
ถึงรายละเอียดในการจ�ำแนกพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า กระบวนการก�ำหนดราคาที่ใช้เป็นฐาน
ในการก�ำหนดราคาศุลกากรและตรวจปล่อยเมือ่ สินค้าทีน่ ำ� เข้านัน้ มีการช�ำระภาษีอากรตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่ในอีกมิติหนึ่งสิ่งเหล่านี้อาจ
กลายเป็นอุปสรรคทางการค้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non Tariffs Barrier :NTB)
ในการค้าสมัยใหม่ได้กำ� หนดค�ำ Customs formality หรือ Customs procedure มีการน�ำมาใช้
ร่วมกันหรือแทนกันในบางครัง้ ส�ำหรับค�ำว่า Customs formality เป็นค�ำรวมทีห่ มายถึงกฎระเบียบ เช่น
การน�ำเข้า การส่งออก และการผ่านแดน ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ทีป่ ระกอบด้วยกระบวนงานย่อย ๆ (procedures) ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่เรือเข้ามาในเขต
ท่าหรือน่านน�ำ้ หรือน่านฟ้าของประเทศ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นในการปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากรทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
การรายงานเรือเข้า จนกระทั่งตรวจปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ต่าง ๆ จ�ำนวนมากหลากรูปแบบ ในแต่ละประเทศจึงมีการจัดตั้งหน่วยงานศุลกากรเข้ามารับผิดชอบ
ท�ำหน้าทีใ่ นการจัดเก็บรายได้ทเี่ ป็นภาษีอากร ควบคุมและก�ำกับการน�ำเข้าหรือส่งออกให้มกี ารด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องให้ครบถ้วนก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขา
ของศุลกากร
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ความเป็นมาของการผ่านพิธีการศุลกากรและการก�ำหนดโครงสร้างของ
องค์กรจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันตามรูปแบบการท�ำงานหรือการด�ำเนินการของ
ศุลกากรตามยุคและสมัยค�ำว่า “พิธีการศุลกากร” จึงเป็นค�ำที่ใช้ในการเรียก
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศุลกากร กล่าวคือ เมือ่ มีการซือ้ ขายสินค้าจาก
ต่างประเทศ ผูป้ ระกอบการจะต้องด�ำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยการท�ำ
ใบสัง่ ซือ้ ให้ผผู้ ลิตผูส้ ง่ ออกในต่างประเทศเพือ่ จัดส่งสินค้ามาทางเรือ อากาศยาน
หรือทางบกแล้วแต่กรณี ทันทีที่เรือมาถึงเขตท่าที่ท�ำการขนถ่ายสินค้า จะเริ่ม
เข้าสู่กระบวนการพิธีการศุลกากร โดยตัวแทนเรือจะท�ำหน้าที่รายงานเรือเข้า
ต่อศุลกากร และท�ำการขนถ่ายสินค้าเข้าเก็บในโรงพักสินค้าอนุมัติ เพื่อรอให้
ผู้รับตราส่งหรือผู้น�ำเข้าจัดท�ำใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการสินค้า
เพื่อผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยออกไปจากอารักขาของศุลกากร
การปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับการน�ำเข้าสินค้าในยุคแรก ๆ ยังไม่มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย การผ่านพิธีการต่าง ๆ เช่น การรับใบขนฯ การตรวจสอบ
พิธกี าร การค�ำนวณ การประเมินอากร การตรวจปล่อย จะเป็นการใช้คนทัง้ หมด
ภาพการท� ำ งานเจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรขณะให้ โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้ามาเกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก เช่น เจ้าพนักงานพิธีการ
บริการผ่านพิธีการน�ำเข้า/ส่งออก (พ.ศ.2525) เจ้าหน้าทีป
่ ระเมินอากร ศุลการักษ์ นายตรวจศุลกากร สารวัตรศุลกากร เป็นต้น
โดยมีขั้นตอนรายละเอียดหลาย ๆ ขั้นตอนตามแผนภาพการผ่านพิธีการน�ำเข้า
(ล้วน ปางสุข, 2525)
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านใบขนฯ และการตรวจสินค้าขาเข้า

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11ก
10, 11
12, 20

กองพิธีการศุลกากร (งานพิธีการน�ำเข้า)
กองอากร
การป้องกันและปราบปราม

7, 8, 9
13, 15, 16, 17, 18
14, 19

กองประเมินอากร
กองตรวจสินค้าขาเข้า
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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แม้วา่ สภาพแวดล้อมของการท�ำงานจะเปลีย่ นแปลงไปตามเวลาแต่ยงั คงใช้คำ� ว่า “พิธกี ารศุลกากร”
ในการเรียกขานกิจกรรมการด�ำเนินงานของกรมศุลกากร ได้แก่ การจ�ำแนกพิกัดอัตราศุลกากร (Tariff
Classification) การประเมินราคาทางศุลกากร (Customs Valuation) การส�ำแดงเอกสารทางศุลกากร
(Customs Declaration Document) การแจ้งหลักเกณฑ์ล่วงหน้า (Advance Ruling) ผู้ประกอบการ
รับอนุญาต (Authorized Trader) การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Audit) ศุลกากร
ผ่านแดน (Customs Transit) และระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) ล้วนเกี่ยวพันเป็น
ส่วนหนึ่งของพิธีการศุลกากรทั้งสิ้น แนวคิดในการน�ำเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการด�ำเนินงานของ
กรมศุลกากรมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2541 ในขณะนั้นกรมศุลกากรได้นำ� ระบบ EDI มาใช้ในการ
ผ่านพิธกี ารศุลกากร ซึง่ พัฒนาต่อมาเป็น e-Customs หรือ Paperless Customs และจะเข้าสูย่ คุ ต่อไป
คือ National Single Window (NSW) ล้วนเป็นการเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามหมายต่อบทบาทของศุลกากร
อย่างยิ่ง การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในงานจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้อง
พร้อมกับออกแบบระบบงานใหม่ในส่วนของงานทีเ่ หลืออยูเ่ พือ่ ให้บริการทีด่ สี ามารถสร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการ เกิดเป็นแนวคิดการใช้บุคลากรคนเดียว (Single Officer) ที่มีความรอบรู้สามารถ
ด�ำเนินการตรวจสอบและตรวจปล่อยได้เบ็ดเสร็จคนเดียว โดยมีสมมุตฐิ านว่าข้อมูลและองค์ความรูต้ า่ ง ๆ
ครบถ้วนและสามารถสืบค้นจากระบบงานทีก่ รมพัฒนาขึน้ ผ่านการกลัน่ กรองด้วยตะแกรงระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่ประกอบด้วย Central Profile และ Local Profile ที่ทรงประสิทธิภาพพร้อมหน่วยงาน
สนับสนุนทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแนะน�ำได้ทนั ทีทเี่ กิดปัญหาในขณะตรวจสอบสินค้าน�ำเข้าหรือส่งออก
การด�ำเนินการเหล่านีจ้ ะต้องค�ำนึงถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลและเครือ่ งมือโดยเฉพาะข้อมูลในระบบงาน
ซึ่งมีความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก ๆ ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจได้คนเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล ในขณะที่งานต่าง ๆ ถูกออกแบบให้กระท�ำภายหลังการตรวจปล่อย หลาย ๆ งานหรือ
กิจกรรมไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จที่หน่วยงานเดียวเนื่องจากมีการจ�ำแนกงานไปสู่หน่วยงาน
ย่อย ๆ และส่งมอบงานเป็นทอด ๆ เพือ่ ให้เกิดผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามช�ำนาญงานในแต่ละด้าน ความส�ำเร็จ
ขององค์กรจะเกิดขึน้ ได้จะต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานทีด่ จี งึ จะบรรลุเป้าหมายได้ เพือ่ ให้
เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจะเห็นว่างานพิธีการศุลกากรมีการจ�ำแนกออกมาเป็นพิธีการน�ำของเข้า พิธีการ
ส่งของออก พิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง ได้แก่ พิธีการศุลกากรว่าด้วยการยกเว้นและลดหย่อนอากร
พิธกี ารศุลกากรว่าด้วยของผ่านประเทศ เป็นต้น ด้วยงานของศุลกากรทีม่ ลี กั ษณะเป็นพลวัต (Dynamic)
จึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและเทคโนโลยี องค์กรจึง
ไม่สามารถหยุดนิง่ อยูก่ บั ทีไ่ ด้ ณ จุดทีเ่ ป็นช่วงเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ ดิจติ อลนัน้ ศุลกากรจะยืนหยัดอย่างไร
ในภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญอย่างยิ่งที่ต้องคิดและส�ำรวจความพร้อมขององค์กรว่ายังมีจุดอ่อน
ส�ำคัญใด ๆ ที่ต้องการปรับปรุงก่อนที่จะเปิดประตูรับความเสรีของการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า หรือ
บริการ โดยการเคลื่อนย้ายสินค้า คนและแรงงานอย่างเสรี รวมถึงผลกระทบทางลบที่ประกอบด้วยภัย
จากการก่อการร้าย สินค้าอันตราย และโรคภัยไข้เจ็บที่จะกระจายไปอย่างรวดเร็ว
นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2422 จนถึงปัจจุบนั งานศุลกากรยังคงอยูด่ ว้ ยการพัฒนาและปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ต่อไป การสร้างองค์กรที่เข้มแข็งสามารถยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีของชาวศุลกากรได้หรือไม่นั้น อยู่ที่ความ
ร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขององค์กรเพื่อเป็นบทเรียน
ในการท�ำงานและใช้เป็นฐานในการก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยการน�ำข้อมูลในอดีตมาเป็น
บทเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รต่ อ ไปในอนาคต การปรั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยงานเพื่ อ ลดขั้ น ตอนหรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานจะเป็นบริบทของสังคมและแนวโน้มของโลกซึ่งจะต้องค�ำนึงถึงต้นทุนเพื่อ
การแข่งขันซึง่ ท้าทายทุกองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการปรับตัวด้วยการประดิษฐ์คดิ ค้นกระบวนการ
วิธีการ และเพิ่มเติมนวัตกรรมใหม่เข้ามาตลอดเวลาเพื่อให้ได้บริการหรือสินค้าใหม่ ๆ ที่สนองต่อความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการในอนาคต
กรมศุลกากร

1

Customs formality in connection with various Customs procedures are dealt with the Annexes to the
Kyoto Convention

2

Customs Procedure จาก http://www.economics-dictionary.com/definition/value.html
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กรมสรรพากรกับ Digital Economy ความท้าทายในอนาคต
ตามที่ รั ฐ บาลได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.)
ว่าด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ Digital Economy ในการ
ผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ของประเทศและวางรากฐานเศรษฐกิ จ ไทยสู ่ Digital
Economy เพื่อมุ่งหวังให้ ICT เป็นหัวใจส�ำคัญในการท�ำงานและส่งเสริม
ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนน� ำเทคโนโลยี และการสื่อสารมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงานและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตก่อนที่จะ
กล่าวถึงรายละเอียดของบทความนี้ ล�ำดับแรกขอท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค�ำนิยามของ Digital Economy ก่อน ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ได้ให้ค�ำนิยาม
ของ Digital Economy หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไอทีหรือมีอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เช่น กิจกรรมการค้าขายสินค้า
และบริการของภาคเอกชนทางอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) และรวมถึง
การให้บริการภาครัฐในลักษณะ Online หรือเรียกทัว่ ไปว่า E-Government เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกต่อภาคธุรกิจและประชาชนเช่นธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้บริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่สถาบันการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของภาค
รัฐหรือ E-Procurement เป็นบริการ Online ของรัฐทีช่ ว่ ยให้เกิดความโปร่งใส
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ในยุค Digital พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวันของคนไทยส่วนใหญ่อยู่ในโลก Online และติดต่อ
สื่อสารผ่านทาง Internet มากขึ้น จะเห็นได้จากรายงานผลส�ำรวจของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ใช้งาน Internet มีจ�ำนวนชั่วโมงการใช้งาน Internet ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 การใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในด้านอุปกรณ์การเข้าถึง Internet ผู้ใช้มีแนวโน้มหันมาใช้อุปกรณ์ Smart
Phone และ Tablet ที่สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นช่องทางการซื้อขาย
สินค้าผ่านทาง Internet ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก สังเกตจากรายงานผลส�ำรวจ
สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี 2550 มีมูลค่าการซื้อขายผ่าน
ช่องทาง Internet รวม 305,159 ล้านบาท และในปี 2555 เพิ่มเป็น 744,419 ล้านบาท ส�ำหรับ
กรมสรรพากรจึงได้พฒ
ั นาบริการทีส่ ำ� คัญ ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของคนไทย
และโลกธุรกิจในยุค Digital ดังนี้
1. ใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax invoice) เพื่อรองรับธุรกิจที่มีช่องทางการซื้อขาย
ผ่านเครือข่าย Internet (E-commerce) โดยกรมสรรพากรได้พัฒนาทางเลือกให้หน่วยงานธุรกิจ
ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้สามารถออกใบก� ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
(e-Tax Receipt) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใบก�ำกับภาษี
ใบเสร็จรับเงินทีเ่ ป็นกระดาษส่งให้ลกู ค้าและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท�ำให้การบริหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความเป็นกลางทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้นทัดเทียมกับนานาประเทศโดยผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นค�ำร้องขอเป็นผู้จัดท�ำ e-Tax Invoice ได้ที่เว็บไซต์

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร www.rd.go.th และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากระเบียบกรมสรรพากรว่า
ด้วยการจัดท�ำส่งมอบและเก็บรักษาใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555
2. RD Smart Tax Application โดยกรมสรรพากรตระหนักดีวา่ Smart Phone เข้ามามีบทบาท
ต่อชีวติ ประจ�ำวันของคนไทยมากขึน้ โดยชีวติ ประจ�ำวันคนไทยส่วนใหญ่ผกู ติดกับข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั
จาก Smart Phone เป็นอย่างมากดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้พัฒนา Tax Application รองรับการใช้
งานผ่านระบบ Smart Phone ในชื่อ RD Smart Tax ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองการ
ใช้ชีวิตของผู้คนในยุค Digital ที่ชื่นชอบความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่ายบนอุปกรณ์ Smart
Phone และ Tablet ได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยมีเมนูการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่
		 • บริการข่าวสารสรรพากร (E-News) แจ้งข่าวสารด้านภาษี กฎหมายภาษีใหม่ การบริหาร
ของกรมสรรพากร และเรื่องเด่นที่น่าสนใจจากกรมสรรพากร
		 • ความรู้ภาษี (E-book) น�ำเสนอความรู้ภาษีสรรพากร เช่น วารสารสรรพากร รายงาน
ประจ�ำปีล่าสุด โดยน�ำเสนอในรูปแบบ E-Magazine
		 • ยืน่ แบบออนไลน์ (E-Filing) บริการยืน่ แบบภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 ออนไลน์
ผ่านทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
จัดเก็บหรือพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีและใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งใช้โปรแกรมช่วยค�ำนวณภาษีเพื่อ
การบริหารจัดการเรื่องภาษีด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบสถานการณ์คืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่ตนเองได้ยื่นแบบฯ ไว้ในระบบ Internet อีกด้วย
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		 • แผนทีส่ รรพากร (E-Map) ช่วยในการค้นหาทีต่ งั้ หน่วยงานสรรพากรและหน่วยช�ำระภาษี
ได้ทั่วประเทศแสดงข้อมูลพิกัด เพิ่มความสะดวกในการค้นหามากยิ่งขึ้น
3. การยื่นแบบรายการภาษีผ่าน Internet และช�ำระภาษีผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดย
กรมสรรพากรได้เพิ่มช่องทางบริการการยื่นแบบรายการภาษีทุกประเภทภาษีผ่านทาง Internet ได้แก่
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ภาษีธรุ กิจเฉพาะ และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผเู้ สียภาษี
ด้วยช่องทางการช�ำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-payment, ATM on Internet, Internet
Credit Card และ Tax Smart Card กรมสรรพากรได้เปิดบริการการยืน่ แบบรายการภาษีผา่ น Internet
ตัง้ แต่ปี 2545 โดยบริการดังกล่าวถือว่าเป็นนวัตกรรมด้านบริการแรกของกรมทีไ่ ด้พฒ
ั นาผ่าน Internet
เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตประจ�ำวันของคนไทยในโลก Online จะเห็นว่าผู้เสียภาษีได้เปลี่ยนพฤติกรรม
จากการยืน่ แบบกระดาษมายืน่ แบบผ่าน Internet มากขึน้ จะเห็นได้วา่ สัดส่วนการยืน่ แบบแสดงรายการ
ผ่าน Internet เมือ่ เทียบกับแบบแสดงรายการทีเ่ ป็นกระดาษเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากปี 2551 มีสดั ส่วน
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 26.50 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 44.01 ในปี 2557 การยืน่ แบบรายการภาษีผา่ น Internet ช่วยลด
ภาระในการ Key ข้อมูลของเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพากร และช่วยให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามถูกต้อง ขณะเดียวกัน
ผู้เสียภาษีจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและได้รับคืนเงินภาษีได้รวดเร็ว
4. การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยการใช้บัตร Smart Card โดยสรรพากรได้คิดค้น
นวัตกรรม Could Computing (Cloud-VRT) ซึง่ เป็นระบบการให้บริการคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
โดยการเชื่อมต่อ Internet ระหว่างกรมสรรพากรกับผู้ประกอบการและกรมศุลกากรด้วยการใช้บัตร
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Smart Card แทนค�ำร้องขอคืนภาษีที่เป็นกระดาษ (แบบ ภ.พ. 10) โดยเพียงแต่ร้านค้าบันทึกรายการ
ขายสินค้าลงไปบนบัตร Smart Card ส่งมอบให้นักท่องเที่ยว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมในฐาน
ข้อมูลกลางของกรมสรรพากรแบบ Real Time ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อนักท่องเที่ยวน�ำบัตร Smart
Card แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อตรวจสินค้าบนระบบฯ สามารถน�ำมาขอคืนภาษีกับเจ้าหน้าที่
สรรพากร ณ ท่าอากาศยาน ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. การบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะทาง Internet โดยกรมสรรพากร
ได้เพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะทาง Internet ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการเดินทางมายังส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่
สาขา
6. ระบบติดตามค�ำร้องขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทาง Internet กรมสรรพากรได้พฒ
ั นาระบบติดตาม
ค�ำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ขอคืนเงินภาษีเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งรายที่ยื่นแบบฯ
ผ่านทาง Internet และรายที่ยื่นแบบฯ ผ่านส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ให้สามารถติดตามสถานะ
ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพือ่ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน ลดภาระผูป้ ระกอบการฯ
ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
บทสรุปบริการดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต
ของคนไทยในยุค Digital ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรองรับและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของ Digital Economy ได้ระดับหนึ่งและถือได้ว่าเป็นส่วนราชการแรก ๆ ที่ให้
บริการ อย่างไรก็ดีกรมสรรพากรยังมีความท้าทายในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการให้เข้าใช้บริการได้ง่ายและด้วยต้นทุนที่ต�่ ำของผู้เสียภาษี การปรับแก้ระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคให้ทันเวลาสามารถบูรณาการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายหุ้นส่วนที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอื่นอย่างเป็นระบบและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วน�ำมาสู่ภาระ
งบประมาณด้าน ICT ที่มากขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายหนึ่งของกระทรวงการคลังและการให้บริการภาครัฐ
ในยุค Digital Economy
กรมสรรพากร
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การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านการคมนาคม
ขนส่งในทศวรรษต่อไป กับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ของประเทศ
สัดส่วนการลงทุนภาครัฐจากงบประมาณรายจ่ายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 19 ต่อปี ซึง่ ต�่ำกว่ากรอบความยัง่ ยืนทางการคลังของประเทศ
ทีก่ ำ� หนดให้สดั ส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายควรอยูท่ ไี่ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25 ต่อปี ซึ่งท�ำให้งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและขาดการบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบกับประเทศไทยประสบกับปัญหาความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ท�ำให้ประเทศขาดการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันระยะยาวและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน ต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อืน่ โดยสัดส่วนต้นทุนด้านโลจิสติกส์ตอ่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 14.4 และร้อยละ 14.3 เมื่อ
ปี 2555 และ 2556 ในขณะทีส่ ดั ส่วนดังกล่าวของประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
จีน และมาเลเซีย เท่ากับร้อยละ 8 8.3 17 และ 13 ตามล�ำดับ ปัจจัยต่าง ๆ
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาเงินทุนจากหลายแหล่ง
อาทิ เงินกู้ รายได้ การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือกองทุน
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โครงสร้างการขนส่งหลักของประเทศยังพึ่งพาทางถนนอยู่ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 87.50

ที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ปี 2556)

ภาพรวมการขนส่งของประเทศไทยพึ่งพาการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณ
การขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ เนือ่ งจากความสะดวกรวดเร็วและเกิดจากข้อจ�ำกัดของการพัฒนา
รูปแบบการขนส่งทางเลือกอืน่ ๆ อาทิ ระบบรางและบริการขนส่งสินค้าทางรถไฟทีย่ งั ไม่ทวั่ ถึงและไม่เอือ้
อ�ำนวยให้สามารถขนส่งถึงทีห่ มายปลายทางได้ (Door-to-door) รวมถึงการขนส่งทางน�้ำทีห่ น่วยงานรัฐ
ไม่สามารถผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนักในระยะเวลาที่ผ่านมา
จากทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประเด็นท้าทาย
ข้างต้น จึงได้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
เพื่อเป็นกรอบการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ในระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2558 - 2565)
ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
ทั่วถึง

• เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง

• เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความเร็วในการ
เดินทาง และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตและด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
• เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน
• สร้างโอกาสส�ำหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สงู สุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน

141

142

โดยโครงการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 - 2565 ประกอบไปด้วย 5 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
แผนงานที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส�ำคัญของประเทศ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนงานที่ 4 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�้ำ
แผนงานที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ
โดยการระดมทุนเพื่อด�ำเนินโครงการดังกล่าวสามารถแบ่งประเภทการลงทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน และโครงการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่รัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุน
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แนวทางการระดมทุนในส่วนที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระและระดับหนี้สาธารณะ
ระดับหนี้สาธารณะของประเทศ ณ กันยายน 2557 ร้อยละ 47.18 ของ GDP เป็นระดับที่สามารถ
บริหารจัดการได้ โดยยังมี Fiscal Space ส�ำหรับภาครัฐในการระดมทุนส�ำหรับลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ สถานะ
ด้านต่างประเทศของไทยที่มีเงินส�ำรองระหว่างประเทศกว่า 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงถึง
เสถียรภาพทางการเงินของประเทศและศักยภาพในการรองรับการลงทุนของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลก
มีความแข็งแกร่ง
ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะมีเครือ่ งมือทางการเงิน (พันธบัตรรัฐบาล เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และพันธบัตรออมทรัพย์) ที่สามารถรองรับการระดมทุนจากการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน โดยส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถใช้
เครือ่ งมือดังกล่าวระดมทุนได้ประมาณ 1.15 ลลบ. ต่อปี ซึง่ เพียงพอต่อประมาณการเบิกจ่ายวงเงินลงทุน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่กระจายไปในแต่ละปีระหว่างปี 2558 - 2565 โดยการระดมทุนส�ำหรับ
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระการลงทุนในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะจะพิจารณาระดมทุน ในประเทศของรัฐบาลเป็นหลักส�ำหรับการระดมทุนของรัฐบาลเนือ่ งจาก
ต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาลต�่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจ หรือการระดมทุนจากต่างประเทศ
อีกทั้งรัฐบาลสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐวิสาหกิจด�ำเนินการเอง
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะยังได้ประมาณการระดับหนีส้ าธารณะจากการระดมทุนเพือ่ โครงการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลรับภาระการลงทุนแล้ว ระดับหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังต�่ำกว่ากรอบความยั่งยืน
ทางการคลังที่กำ� หนดให้ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ไว้ไม่เกินร้อยละ 60
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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คณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กับ
บทบาทของ สคร.
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
นโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อท�ำหน้าที่เสนอแนะ ก�ำหนด
นโยบาย แผนการบริหาร รวมถึงแนวทางในการพัฒนา และการก�ำกับรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหัวหน้า คสช. เป็นประธาน และผู้อ�ำนวยการ สคร.
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา คนร.
พิจารณาเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 ชุด เพื่อช่วยในการท�ำหน้าที่
ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในภาพรวมใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การก�ำหนดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพื่อท�ำให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาท
และภารกิจที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาประเทศ จัดท�ำแผนการปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ แผนรัฐวิสาหกิจ
ระดับชาติ และรูปแบบการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะสามารถน�ำไปด�ำเนินการ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การพัฒนาระบบก�ำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ
เพื่ อ ท� ำ ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ร ะบบการก� ำ กั บ ดู แ ลและระบบบรรษั ท ภิ บ าล ที่ มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม โปร่งใส
3. การแก้ ไขปั ญ หารั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ป ระสบปั ญ หาองค์ ก ร เพื่ อ ท�ำ ให้
รัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาสามารถด�ำเนินกิจการได้ดี และมีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้น รวมทั้งไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ
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จากการด�ำเนินการในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา คนร. ได้ด�ำเนินการพิจารณาทบทวนบทบาทและ
ภารกิจที่เหมาะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ประสานความร่วมมือและเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ อันได้แก่ Construction Sector
Transparency Initiative (CoST) เพื่อน�ำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ CoST มาช่วยยกระดับความ
โปร่งใสในโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ และได้พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจจ�ำนวน
7 แห่ง อันได้แก่ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษทั การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย
สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คนร. จึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้การด�ำเนินการของ คนร.
บรรลุภารกิจหน้าที่ และเป้าหมาย เพื่อให้การด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งผลักดันการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาล
ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไปโดยต้องด�ำเนินการปรับบทบาทและภารกิจของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมให้มีความ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดซือ้ จัดจ้างให้มคี วามเหมาะสม คล่องตัว โปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมทัง้ การด�ำเนินการจัดท�ำร่างกฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
และก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ภาพกิจกรรมส�ำคัญในปีงบประมาณ 2557

กิ จ กรรม “คื น ความสุ ข ให้ ค นไทย
จากใจกระทรวงการคลั ง ” ในช่ ว ง
เดือน ต.ค. - พ.ย. 2557 ใน 4 ภูมภิ าค
ทั่ ว ประเทศ โดยน�ำบริ ก ารภาครั ฐ
มาให้ บ ริ ก ารประชาชนแบบ One
Stop Service พร้อมจ�ำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคราคาพิเศษ ภายในงาน
มีกิจกรรมบรรเทาค่าครองชีพให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ
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การท�ำบุ ญ ตั ก บาตรพระภิ ก ษุ
เป็นประจ�ำทุก ๆ เดือน ตลอดทั้งปี
ณ บริเวณอาคารกระทรวงการคลัง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริม
พระพุ ท ธศาสนาและวั ฒ นธรรม
อันดีงาม
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กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงกระทรวง
การคลังในฐานะผู้จัดการประกวด
รางวั ล เพชรวายุ ภั ก ษ์ ครั้ ง ที่ 5
(5th MOF INNOVATION AWARDS
2014) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งที่ 5 โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติ
เป็ น ประธานมอบรางวั ล เพชร
วายุภักษ์ ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม
2557 ณ โรงแรมสวิ ส โซเทล เลอ
คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
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ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
กระทรวงการคลัง
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2273 9021
www.mof.go.th

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2273 9021
www.palad.mof.go.th

ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2273 9021 ต่อ 2402
www.ofm.mof.go.th

กรมธนารักษ์
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2273 0899-903
www.treasury.go.th

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2298 5880-9
www.sepo.go.th

รายงานประจำ�ปี 2557 • กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

1 ถนนสุนทร-โกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0 2667 6000, 0 2667 7000
www.customs.go.th

กรมสรรพสามิต
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0 2241 5600
www.excise.go.th

กรมสรรพากร
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
1161
www.rd.go.th

กรมบัญชีกลาง
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2127 7000, 0 2270 6400
www.cdg.go.th

ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2265 8050
www.pdmo.go.th

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2273 9020
www.fpo.go.th
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รายงานประจ�ำปีกระทรวงการคลัง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
พิมพ์เผยแพร่
มีนาคม 2558
จ�ำนวน 1,000 เล่ม
จัดท�ำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มสารนิเทศการคลัง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัดพิมพ์โดย
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2273 9021
www.mof.go.th
พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0 2422 9000, 0 2882 1010 โทรสาร : 0 2433 2742, 0 2434 1385

